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 لطيفة لضرب الحيوان؟!
ً
لماذا استخدم ترامب صواريخا

في هذا العدد...

نصف ضربة ال تنصر نصف ثورة وال تنهيها أو تنهي النظام

الحديث القوي والفعل الضعيف

القضية األحوازية والثورة السورية
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أردوغان يوقع على وثيقة ترشحه لالنتخابات الرئاسية
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Adaylık Belgesini İmzaladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27.04.2018 Cuma günü 24 Haz-
iran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık belgesini imzaladı.

وقــع الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يــوم اجلمعــة 2018/4/27 ، علــى وثيقــة ترشــحه لالنتخــاابت 
الرائســية املزمــع عقدهــا يف 24 حزيــران/ يونيــو القــادم.

] اإلستقرار واإلستقامة هما الوجهة[
İSTİKRARIN VE İSTİKAMETİN SEÇİMİ
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القتل اإلنساني

Katil Esed rejimine karşı düzenlenen ve Amerika, 
Fransa ve İngiltere’nin katıldığı, Rusya’yla koor-
dineli olarak gerçekleşen; İran ile Esed rejiminin 
mutlak onayı bulunan havai fişek gösterileri sona 
erdi.
Zafer ve sevinç havası tüm katılımcıları içine almış 
durumda. Herkes bu gösteriden mutlu olarak ayrıldı; 
Suriye halkı hariç. Hüsrana uğrayan Suriye halkı, 
herkesin hemfikir olduğu şekilde katliam ve cinayet 
rejimine isyan eden tüm Suriyeliler yok edilene dek, 
katledilmeye devam etmeye mahkum. Tüm bu dev-
letler geriye kalan Suriyelilerin tehcir edilmesi ve bu 
katliamları ne kadar güzel yönettiği konusunda Beşar 
Esed’a tebrik mesajları göndererek, kendisinden 
tekrar kimyasal silah kullanmamasını isterken, tek 
bir ses gibi hareket etti. Bu ülkeler Esed’i kendisine 
kızmak ve aynı savaş dizisini kaldığı yerden devam 
ettirmek noktasında da tehdit ettiler. Ancak rejimin 
değişmesini istemediklerinin de özellikle altını 
çizdiler. Üçlü ittifak tarafından yapılan askeri saldırı, 
Esed rejimini güçlendirdi ve rejime “İsrail ve Ameri-
ka düşmanı ve direnişçi” olması nedeniyle dilediğini 
yapma meşruiyeti sağladı.
İsrailli araştırmacı Edy Cohen şunları söylüyor: 
“Dünyada Esed rejiminin devrilmesini isteyen tek bir 
devlet yok. Hatta İsrail, 1967 yılından bu yana sınır-
larını koruduğu için rejimin devrilmesine müsaade 
etmeyecektir.”
Amerikan Başkanı Trump’ın Twitter’da yaptığı 
açıklamalar birçok insanı galeyana getirdi ve beklen-
tilerin çıtasını yükseltti. Trump, “hayvan” olarak ni-
telediği Beşar Esed’i ortadan kaldırmak ve İran ile 
Şii milislerini Suriye topraklarından çıkarmakla ilg-
ili tehditler savuruyordu. Günler geçti ve Rusya’ya 
bombalamayı planladığı mevzilerin bilgisini sızdır-
masıyla tehditlerin çıtası daha da yükseldi. Bu bil-
giler sayesinde de katil Esed rejimi silah, teçhizat, 
mühimmat ve katil askerlerini başka güvenli nokta-
lara intikal ettirebildi.
Suriye halkına yönelik gerçekleştirilen katliama 
katılan devletlerin işledikleri suçlara, bu uluslararası 
oyunu da ekleyin. Bu devletler katil rejimi himaye 
etti ve destekledi. Bu devletler Suriye halkının siv-
illeri koruyabilmesini ve cani rejimi devirebilmesini 
sağlayacak silahlara ulaşmasını da engelledi.
Yedi yıldır Suriye halkı, dünyanın düzenlediği 
komplo ve umursamazlıkla baş başa. Katil rejimi 
destekleyen dünya ülkeleri, rejime daha da gelişmiş 
silahlar, cinayet aletleri ve para vermeye devam 
etti. Asıl üzücü olan, Arap ve İslam devletlerinden 
bazılarının katil rejimin yanında durmuş ve halen 
duruyor olmasıdır. Suriyelilerin kanının faturasını 
ödeme sorumluluğunu da bu devletler üstlenmiştir.
Suriye devriminin özelliklerinden biri, herkesi 
ifşa etmesidir. Nitekim devrim, medeni ve insancıl 
olduğunu iddia eden ve insan haklarıyla gösteriş 
yapanların maskelerini düşürmüştür. Aynı şekilde 
Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
katil Esed rejimini desteklediğini de gözler önüne 
sermiştir. Evet, katil liderler el sıkıştı, Suriye’nin 
yıkımı ve halkının tehciri için gerekli ücreti ödeyer-
ek Suriye halkının kanları üzerine kazandıkları zaferi 
kutlamak için kadeh kaldırdılar.
Sadece Türkiye Suriyelilerin yaralarını sararak, 
gözyaşlarını sildi. Suriye halkının yanında duran ve 
insani bir tavır gösteren Türkiye, şimdi bunun bede-
lini ödemekte ve tüm sömürgeci ülkeler tarafından 
yapılan saldırılara maruz kalmaktadır. İşte bu ülkeler 
Türkiye’yi zayıflatmak, gelişmesi ve kalkınmasının 
önüne engeller koymak için var güçleriyle çalışmak-
tadırlar.

انتهــى حفــل األلعــاب الناريــة ضــد نظــام األســد اجملــرم 
العــامل  دول  مــن  عــدداً  إحيائــه  يف  شــاركت  والــذي 
الكــرى )أمريــكا - فرنســا - إنكلــرتا(، ابالتفــاق مــع 
روســيا واملوافقــة املطلقــة مــن قبــل إيــران ونظــام األســد.
والــكل  املشــاركني،  مجيــع  يشــمل  والبهجــة  االنتصــار 
إال  االســتعراضي  احلفــل  هــذا  ابنتهــاء  ســعيداً  خــرج 
اتفــاق  مــع  خاســراً،  خــرج  الــذي  الســوري  الشــعب 
لــكل ســوري اثر علــى  اجلميــع علــى اســتمرار إابدتــه 
نظــام القتــل واإلجــرام، واالتفــاق بــني هــذه الــدول علــى 
هتجــر مــا تبقــى منــه، مــع إرســاهلم برقيــات هتنئــة لبشــار 
األســد علــى حســن إدارتــه لعمليــات اإلابدة والطلــب 
منــه برجــاء عــدم اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــرة 
علــى  وإرغامهــم  منــه  ابلغضــب  التهديــد  مــع  أخــرى 
العــودة مــرة أخــرى الســتكمال مسلســل حماربتــه، مــع 

أتكيدهــم أهنــم ال يريــدون تغيــر النظــام.
ألن الضربة العسكرية من قبل التحالف الثالثي جاءت 
لتقــوي النظــام الســوري ومتنحــه شــرعية ليفعــل مــا شــاء 
حبجــة أنــه )ممانــع ومقــاوم وعــدو إلســرائيل وأمريــكا(. 
وأكــد الباحــث اإلســرائيلي )ايــدي كوهــني(: ال توجــد 
دولــة يف العــامل تريــد إســقاط األســد حــى )إســرائيل( لــن 
تســمح إبســقاطه ألنــه حيمــي حدودهــا منــذ عــام1967 
تصرحيــات الرئيــس األمريكــي )ترامــب( علــى )التويــرت( 
أهلبــت املشــاعر مــع ارتفــاع ســقف التوقعــات، فقــد هــدد 
ابلقضــاء علــى )احليــوان( بشــار األســد وفــق وصفــه، 
مــع إخــراج إيــران وامليليشــيات الشــيعية مــن األراضــي 
الســورية، أايم مرت وســقف هتديداته يرتفع مع تســريبه 
لنظــام  أاتح  ممــا  قصفهــا،  ينــوي  الــي  املواقــع  لروســيا 
اإلجــرام األســدي نقــل األســلحة واملعــدات والذخائــر 

وجنــوده القتلــة إىل أماكــن أخــرى آمنــة.
شــاركت  الــي  الــدول  إىل جرائــم  تضــاف  دوليــة  لعبــة 
يف قتــل الشــعب الســوري، والــدول الــي محــت النظــام 
القاتــل ودعمتــه، والــدول الــي حرمــت الشــعب الســوري 
مــن محايــة  متكنــه  الــي  األســلحة  علــى  احلصــول  مــن 

املدنيــني، وإســقاط النظــام القاتــل.
ســبع ســنوات مــرت علــى الشــعب الســوري وهــو يعــاين 
مــن آتمــر العــامل وخذالنــه، ومــن وقوفــه مــع النظــام اجملــرم 
واملــال،  املتطــورة  واألســلحة  القتــل  مبعــدات  وتزويــده 
واملــؤمل أن هنــاك دواًل عربيــة وإســالمية وقفــت وال تــزال 
دمــاء  فاتــورة  بدفــع  تتكفــل  وهــي  اجملــرم،  النظــام  مــع 
أهنــا كاشــفة  الســورية  الثــورة  فضائــل  مــن  الســوريني. 
للجميــع، وقــد أســقطت األقنعــة عــن وجــوه مــن يدعــون 
احلضــارة واإلنســانية، ويتشــدقون حبقــوق اإلنســان، كمــا 
الداعــم  األمــن  املتحــدة وجملــس  األمــم  فضحــت دور 
لنظــام بشــار اجملــرم. نعــم لقــد تصافــح القــادة القتلــة، 
وتبادلــوا  أهلهــا،  وهتجــر  ســوراي  تدمــر  مثــن  وقبضــوا 

أخنــاب االنتصــار علــى دمــاء الســوريني.
وحدهــا تركيــة مــن تضمــد جــراح الســوريني وتكفكــف 
فهــي  الســوري  الشــعب  مــع  وقفــت  دموعهــم، وألهنــا 
تدفــع مثــن موقفهــا اإلنســاين هــذا، وحتــارب مــن قبــل 
كل دول العــامل االســتعمارية، الــي تســعى بــكل قواهــا 
أمــام  واملصاعــب  العراقيــل  ووضــع  تركيــا  إلضعــاف 

ومنوهــا. تطورهــا 

Subhi DUSUKİصبحي دسوقي

 İnsancıl Katliam

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس تحرير صحيفة إشراق

أردوغان: االنتخابات ستعزز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
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Erdoğan: Seçimler Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarını Güçlendirecek

Gül Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Aday Olmayacağını Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek seçimlerin Türkiye için yeni bir milat 
olacağını söyledi. Erdoğan ifadeleri kullandı: “Yürütme organı ilerleyen süreçte daha etkin 
hale gelecek. Yasama organı da daha muteber hale gelecek. Yargı ise daha bağımsız olacak.”

Türkiye Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma niyeti-
nin bulunmadığını açıkladı. İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Gül, aday olma ihtima-
line ilişkin tartışmaların Saadet Partisi Genel Başkanı’nın açıklamaları sonrasında başladığını 
ancak bu açıklamalardan bağımsız geliştiğini belirtti.

وصف الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان االنتخاابت املقبلة، أبهنا ستكون ميالًدا جديًدا ابلنسبة لرتكيا.
وأضــاف أردوغــان قائــال: ستشــهد الســلطة التنفيذيــة يف املرحلــة القادمــة فعاليــة أكثــر، وســتتمتع الســلطة التشــريعية 

مبكانــة مرموقــة، والســلطة القضائيــة ســتعمل ابســتقاللية أكثــر.

أعلــن الرئيــس الرتكــي الســابق، )عبــد هللا ُغــل(، عــدم نيتــه الرتّشــح لالنتخــاابت الرائســية، وقــال ُغــل، يف مؤمتــر صحفــي 
مــن إســطنبول، إن النقاشــات املتعلقــة ابحتماليــة ترشــحه بــدأت إثــر تصرحيــات لرئيــس حــزب )الســعادة(، وأشــار أن 

تلــك النقاشــات تطــورت مبعــزل عنــه. 

داوود أوغلو: سأدعم أردوغان في االنتخابات ولن أترشح للبرلمان

Davutoğlu: Seçimlerde Erdoğan’ı Destekleyeceğim
Fakat Aday Olmayacağım

Türkiye Eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.
Adalet ve Kalkınma kimliğinden vazgeçme niyeti olmadığını dile getiren Davutoğlu, Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı adayı olmasının partinin ortak kararı olduğunu vurguladı.

أعلــن رئيــس الــوزراء الرتكــي الســابق )أمحــد داود أوغلــو(، عــن دعمــه للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يف االنتخــاابت 
الرائســية املقبلــة. وأّكــد أنــه ال ينــوي التخلــي عــن هويــة )العدالــة والتنميــة(، مشــراً أّن ترشــيح أردوغــان ملنصــب رائســة 

البــالد، هــو قــرار احلــزب ابإلمجــاع.
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تركيا تلوح بتحرك عسكري نحو منبج في أول لقاء لـ أوغلو مع نظيره األمريكي بومبيو

 للسالم بسوريا
ً
 أساسيا

ً
دول أوروبية تسعى لجعل محاكمة )مجرمي الحرب( شرطا

سلسلة اغتياالت تضرب محافظة إدلب.. ودعوات للفصائل بتحمل مسؤولياتها

بيان ثالثي تركي روسي إيراني: نرفض تقسيم سوريا ونبحث تفعيل العملية السياسية

 من أجل إنقاذ مخيم اليرموك
ً
كتاب ومثقفون يوجهون نداًء إنسانيا

PYD تظاهرات في منبج ضد ميليشيات الـ

Çavuşoğlu ile Pompeo Arasındaki İlk Görüşmede Menbiç’e 
Askeri Harekata İşaret Yapıldı

Avrupa Devletleri “Savaş Suçluları”nın Yargılanmasını
Suriye’de Barış İçin Temel Şart Haline Getirmeye Çalışıyor

İdlib’de Art Arda Suikastlar… Silahlı Gruplara
Sorumluluklarını Üstlenme Çağrısı Yapıldı

Türkiye Rusya ve İran’dan Açıklama: Suriye’nin Bölünmesini Kabul 
Etmiyor, Siyasi Sürecin Etkin Hale Getirilmesi Üzerinde Çalışıyoruz

Yazar ve Aydınlar Yermük Mülteci Kampı İçin İnsani Bir Çağrı Yaptı

Menbiç’te PYD Milisleri Karşıtı Gösteriler Düzenlendi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yakın zamanda Rex Tillerson’ın yerine ABD Dışişleri 
Bakanlığı görevine getirilen Mike Pompeo arasında gerçekleşen ilk görüşme esnasında Çavuşoğ-
lu, YPG milisleri buradan çekilmediği takdirde Menbiç’e askeri hareket düzenlenebileceği yönündeki 
uyarısını yineledi.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa devletlerinden bir kısmı, Suriye’de tüm kesimlerden savaş suçlu-
larının yargılanmasını, bu konuda birçok engel bulunsa da, Suriye’de barışın temel şartlarından biri 
haline getirmeye çalışıyor.

İdlib şehrinde son 24 saat içerisinde, Suriye’deki silahlı grupların askeri liderleri, gazeteciler ve sivilleri 
hedef alan bir dizi suikast ve suikast girişimi meydana geldi.

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları 28.04.2018 tarihinde, son dönemdeki gelişmeler üzerine 
yeniden Suriye meselesini görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan 
açıklamada siyasi çözümün aktif hale gelmesi ve Suriye’nin bölünmesinin engellenmesi vurguları 
yapıldı.

Filistin, Suriye ve Arap dünyasının farklı bölgelerinden yazar, sanatçı ve aydınlar, Beşar Esed rejimi 
ve müttefikleri tarafından sistematik bir şekilde yıkılan Yermük mülteci kampı için insani bir çağrıda 
bulunarak, bu saldırının amacının 1948 yılı büyük felaketinin en büyük tanığını ortadan kaldırarak İsrail 
işgaline hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Halep’in doğu kırsalındaki 
Menbiç’te çok sayıda kişinin 
bir araya gelmesiyle bir gösteri 
düzenlendi. Katılımcılar terörist 
PYD milislerinin sivillere karşı 
uygulamalarını kınarken, 
söz konusu uygulamaların 
sonlandırılması ve milislerin 
bölgeden çıkması çağrısı yaptı.

جــددت تركيــا حتذيرهــا مــن التحــرك عســكرايً ضــد ميليشــيا وحــدات )محايــة الشــعب( الكرديــة يف مدينــة منبــج، مــا مل تنســحب 
منهــا، وذلــك يف أول لقــاء مجــع بــني وزيــر اخلارجيــة الرتكيــة، )مولــود جاويــش أوغلــو(، ونظــره األمريكــي )مايــك بومبيــو(، الــذي 

تــوىل منصبــه حديثــاً بــداًل مــن )ريكــس تيلســون(.

تدفــع العديــد مــن الــدول األوروبيــة وعلــى رأســها فرنســا جلعــل حماكمــة جمرمــي احلــرب يف ســوراي مــن كل األطــراف، شــرطاً أساســياً 
للســالم  يف ســوراي، رغــم العقبــات الــي تعــرتض حتقيــق هــذا األمــر.

شــهدت حمافظــة إدلــب سلســلة مــن عمليــات وحمــاوالت اغتيــال خــالل الـــ24 ســاعة املاضيــة، طالــت قــادة عســكريني يف فصائــل 
ســورية معارضــة إضافــة إىل إعالميــني ومدنيــني.

اجتمع كل من وزراء خارجية (تركيا ، روســيا ، إيران) يوم الســبت 2018/4/28 يف موســكو لبحث امللف الســوري جمدداً يف 
تطوراتــه األخــرة، وخرجــوا ببيــان ثالثــي أكــدوا فيــه علــى إعــادة مســار احلــل السياســي مــن جديــد ومنــع تقســيم ســوراي.

أصــدر عــدد مــن الكتــاب والفنانــني واملثقفــني الفلســطينيني والســوريني والعــرب، نــداًء إنســانياً إلنقــاذ خميــم الرمــوك مــن محلــة 
التدمــر املمنهــج للمخيــم علــى يــد نظــام بشــار األســد وحلفائــه، معتريــن أن )هــدف هــذه احلملــة هــو تصفيــة أكــر شــاهد علــى 

نكبــة 48 خدمــًة لالحتــالل اإلســرائيلي(.

تظاهــر عــدد كبــر مــن ســكان مدينــة 
منبــج بريــف حلــب الشــرقي، مندديــن 
 )PYD(الـــ ميليشــيات  مبمارســات 
إىل  ودعــوا  املدنيــني،  حبــق  اإلرهابيــة 
وقــف تلــك املمارســات وخــروج تلــك 

مناطقهــم. مــن  امليليشــيات 
H
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األمركــي  الرئيــس  أمــر  عــام  مــن  أكثــر  منــذ 
)دوانلــد ترامــب( بتوجيــه ضربــة صاروخيــة لنظــام 
أبســلحة كيماويــة  هجــوم  علــى  رداً  األســد، 

شــعبه. علــى 
قبيــل  ذاتــه  الشــيء  فعــل  علــى  ترامــب  وأقــدم 
 ،2018 أبريل/نيســان   14 الســبت،  فجــر 
مــع حليفتيــه فرنســا وبريطانيــا، يف ردٍّ اســتهدف 
األســلحة  اســتخدام  عــن  األســد  بشــار  ردع 
الكيماويــة مــرة أخــرى، لكنــه ليــس مــن املرجــح 
أن حيــدث تغيــراً فيمــا يتعلــق ابســتمرار قبضتــه 

الســلطة. علــى 
املهمــة  )أن  الســبت:  يــوم  )ترامــب(  وأعلــن 
أجنــزت(، وهــي عبــارة ارتبطــت علــى حنــو اثبــت 
ابلرئيــس األســبق )جــورج دبليــو بــوش(، الــذي 
حــرب  خــالل   2003 عــام  يف  اســتخدمها 
هنايــة  حــى  إزعاجــاً  لــه  ســبَّبت  الــي  العــراق، 

رائســته.
وانلــت أحــدث الضــرابت الــي أمــر هبــا ترامــب 
السياســي  الطيــف  أحنــاء  مــن  أصــوات  أتييــد 
انتقــدت  األصــوات  تلــك  لكــن  األمركــي، 
قــد  ــعة  موسَّ أمركيــة  اســرتاتيجية  وجــود  عــدم 
تضــع هنايــة للحــرب املســتمرة منــذ أكثــر مــن 7 

أعــوام، ســواء ابألســد أو دونــه.
وراء  مــن  الرســالة  عــن  املعلقــون  وتســاءل 
الضربــة، الــي أشــارت إىل أن احللفــاء الغربيــني 
أبســلحة  هجــوم  أي  ميــر  أبن  يســمحوا  لــن 
كيماويــة دون عقــاب، لكنهــم اعرتضــوا علــى 
الراميــل  تقتــل  عندمــا  أعمــق  تدخــل  أي 
املتفجــرة الــي تســتخدمها قــوات النظــام عــدداً 

الســوريني. مــن  أكــر 
وقــال الســناتور اجلمهــوري )جــون ماكــني( يف 
ننجــح  )لكــي  األخــرة  الضــرابت  بعــد  بيــاٍن 
علــى املــدى البعيــد، فإننــا حنتــاج إىل اســرتاتيجية 
وأضــاف  أبســرها(،  واملنطقــة  لســوراي  شــاملة 
املرتبطــة ابســرتاتيجية  غــر  اجلويــة  :)الضــرابت 
أوســع رمبــا كانــت ضروريــة، لكنهــا لــن حتقــق 
الشــرق  يف  األمركيــة  األهــداف  وحدهــا 

األوســط(.
متكــن  حــني  يف  إنــه  أمركــي،  مســؤول  وقــال 
مســاعدون كبــار )لرتامــب( مثــل وزيــر الدفــاع 
)جيمــس ماتيــس( مــن إقناعــه بتجنــب ذلــك 
التحــرك األكثــر صرامــة، الــذي كان يريــده يف 
البدايــة، قائلــني إن يف ذلــك خماطــرة ابلتصعيــد 
مع روســيا حليفة األســد، فإن اإلدارة مل تقرتب 
مــن وضــع اســرتاتيجية شــاملة بشــأن احلــرب يف 

ســوراي.
ضــرر  إحلــاق  يريــد  )ترامــب( كان  إن  واتبــع: 
لكنــه  األســد،  لــدى  الــي  احلــرب  آبلــة  أكــر 
قــدرات  إضعــاف  علــى  النهايــة  يف  اســتقرَّ 
أســلحته الكيماوية ألســباب منها أن جزءاً من 
قاعدتــه السياســية يعــارض انغمــاس الــوالايت 

الســورية. األحــداث  يف  أكثــر  املتحــدة 
الكيماويــة  األســلحة  ويف حــني جعــل هجــوم 
ســوراي يف حمــطِّ نظــر )ترامــب( ابلكامــل، يقــول 
خــراء إن مــن غــر املرجــح إقناعــه أبن يبقــي 
املســار يف ســوراي ملــا هــو أبعــد مــن إحلــاق اهلزميــة 

بتنظيــم الدولــة.
إن  األمركيــني،  املســؤولني  مــن  عــدد  وقــال 
ــن مــن البقــاء بفضــل  إزاحــة األســد الــذي متكَّ
إيــران وروســيا، ال تشــكل  الكبــر مــن  الدعــم 

لــإدارة. أولويــة 
اجلزيــرة  معهــد  مديــر  مقصــد(  )فــراس  وقــال 
ملشــكلة  بعــد  حــل  )ال  واشــنطن:  يف  العربيــة 
املنظــور  املســتقبل  األســد… األســد جنــح يف 

ذلــك(. مــن  يســتفيد  وهــو  األقــل،  علــى 
وبينمــا ال يبــدو أن هنــاك بديــاًل فــورايً ملــا يســمى 
النتقــال  تقــود  أن  املفــرتض  جنيــف،  بعمليــة 
سياســي يف ســوراي، أكــد مســؤولون أمركيــون 
األوان  آن  وأنــه  فشــلت،  العمليــة  أن  كبــار، 

إلعــادة النظــر فيهــا.
وقال مسؤول أمركي:

 )عمليــة جنيــف مل تنجــح، وآن األوان إلجيــاد 
شــيء جديــد أو تغيرهــا(.

عمــل مستشــاراً  الــذي  )دينيــس روس(  وقــال 
للرئيــس األمركــي الســابق ابراك أوابمــا لشــؤون 
الشرق األوسط يف واليته األوىل: إن الضرابت 
الصاروخيــة لــن تــرتك أثــراً يذكــر علــى املوقــف يف 

ســوراي بشــكل عــام.
وأضــاف أن هنــج ترامــب )ال عالقــة لــه بتــوازن 
القــوة يف ســوراي، بــل ينصــّب علــى تنظيــم الدولــة 
األســلحة  اســتخدام  عــن  األســد  ردع  وعلــى 

الكيماويــة.
)الضــرابت قــد تقنــع )الرئيــس الروســي فالدميــر 
بوتني( مبنع األســد من االســتمرار يف اســتخدام 
مــن  إذ  الكيماويــة(،  األســلحة  )مــن  املزيــد 
الواضــح أننــا سننســحب مــن ســوراي، الضــرابت 

ال تغــر تلــك احلقيقــة(.
وقــال مقصــد: إن روســيا أعلنــت النصــر ثــالث 
الدوليــة  اجلهــود  وأحبطــت  ســوراي،  يف  مــرات 
الراميــة إىل حتقيــق انتقــال سياســي يفضــي يف 

وأضــاف:  األســد،  رحيــل  إىل  املطــاف  هنايــة 
بوتــني لديــه اإلرادة السياســية واملثابــرة ملواصلــة 
املســار يف ســوراي، وقــد أظهــر هــذا علــى مــدى 

حنــو ثــالث ســنوات(.
بدمشــق  اســتهدافها  مت  الــي  النظــام  مواقــع 
 - فرنســا   - )أمريــكا  الثالثــي  التحالــف  مــن 

بريطانيــا(:
1- احلرس اجلمهوري لواء 105 - دمشق

قاســيون  جبــل   - جــوي  دفــاع  قاعــدة   -2
مشــق د

3- مطار املزة العسكري

4- مطار الضمر العسكري
5- البحوث العلمية - برزة دمشق

6- البحوث العلمية - مجرااي دمشق
7- اللواء 41 قوات خاصة - دمشق

8- مواقــع عســكرية قــرب الرحيبــة يف القلمــون 
الشــرقي - ريــف دمشــق

9- مواقع يف منطقة الكسوة - ريف دمشق
وقد مت إخالء املواقع العسكرية الي استهدفت 
مبكــراً  إنــذاراً  )تلقينــا  بعــد  أايم،  منــذ  بســوراي 
للضربــة مــن الــروس، ومنــذ أايم مت إخــالء كل 

األماكــن العســكرية.(

الضربات األمريكية الفرنسية 
البريطانية في سوريا
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بشــار األســد االبــن املدلــّل ورجــل دول جملــس األمــن بــال منــازع، وقــد شــّنت القــوات 
األمركية مبشاركة بريطانية وفرنسية هجمات على مواقع عسكرية بسوراي، فاستهدفت 
اهلجمــات يف  تركــزت  وقــد  الكيمائــي،  الســالح  مراكــز صناعــة  التصرحيــات  حبســب 
دمشــق وريفهــا إضافــًة إىل ريــف محــص، حيــث اســتمّرت العمليــة قرابــة ســاعة كاملــة.

الضربــة الــي اســتهدفت نظــام األســد غــّرت مزاجنــا العــام، فــإذالل )الشــبيحة( ورئيســهم 
وختويفهم مشــهد ُيشــفي قلوبنا ويســعدان.

ولكنهــا ضربــة غــر كافيــة وغــر مرضيّــة فقــد صــرّح جيــش األســد عــن نقلــه لكافــة معداتــه 
وطرانــه وإخــالء كافــة املواقــع املتوقــع ضرهبــا حســب توجيهــات مــن روســيا قبــل أايم مــا 

خفــف مــن شــدة الضربــة وأبطــل فاعليتهــا.
عســكرايً مل تضــف اهلجمــات شــيئاً ومل تغــر علــى األرض موازيــن القــوى ويــكاد يكــون 
أتثرهــا معدومــاً، سياســياً قــد يكــون هلــا أبعــاد مهمــة ســتظهر نتائجهــا قريبــاً، حيــث 
ستشــهد رمبــا عــودة الــوالايت املتحــدة وأورواب اىل املشــهد الســوري بعــد ســيطرة روســية 

إيرانيــة كاملــة مــع عــدم االســتهانة ابلــدور الرتكــي.
التصرحيــات اجلبانــة للغــرب وضرابهتــم الضعيفــة أظهــرت تــردد الــدول وعــدم جديتهــا يف 

تغيــر النظــام يف ســوراي، بــل وحــى يف معاقبتــه.!!
التســاهل يف معاقبتــه ســابقاً دفعــه لالســتمرار حتــت غطــاء روســي إيــراين يف سياســة 
اإلابدة والتدمــر، فيبــدو كمــا لــو أن األســد منهجــاً تســعى دول العــامل أمجــع لتكريســه يف 

عاملنــا هــذا وألعــواٍم طويلــة قادمــة.
تَقصــر مســتوى ردة الفعــل الغــريب عــن املطلــوب وثبــت أن بشــار االســد ابنــاً مدلــاًل 
ال يتخلــون عنــه، فالضربــة الــي ال توقــف حــرابً قتلــت األبــرايء وشــردهتم وحمــت آاثرهــم 

ودمــرت بالدهــم ومل تبــق ومل تــذر ال يعــول عليهــا.
ختامــاً يقــول صموئيــل جونســون )الوطنيــة هــي آخــر مالجــئ األوغــاد( تذكــراً إىل كل 
مــن بكــى واســتنكر هجمــات مل ختلــف قتيــاًل واحــداً، وصمــت لســنوات مــرّراً قتلنــا 
وتعذيبنــا وهتجــران، مرحبّــاً ابلتدخــل اإليــراين الروســي معتــراً قتــال حــزب هللا ومرتزقتــه 
الباليــة رفــض  الزائفــة والشــعارات  الوطنيــات  مشــروعاً!! إىل األوغــاد أصحــاب  حّقــاً 
اهلجمــات حبجــة خوفكــم علــى البنيــة التحتيــة تــرٌف ال قيمــة لــه يف طريقنــا الدامــي الــذي 

خنوضــه دون خــوف حــى ننــال حريتنــا وحقنــا يف حيــاة كرميــة.
هــدف هــذه الضــرابت هــو توجيــه رســالة سياســية إلهانــة بوتــني وكســر هيبتــه يف منطقــة 
الشــرق األوســط دون اللجــوء إىل صــدام عســكري مباشــر وابلتــايل إجبــار روســيا إىل 

العــودة ملظلــة الغــرب ومشــاركتهم القــرار السياســي
ليــس هنــاك نيــة لــدول التحالــف الثالثــة للتدّخــل بشــأن إســقاط األســد، ووقــف ضحــااي 
احلــرب وهبــذا ميكــن لألســد وحلفائــه االســتمرار ابملذحبــة شــرط أال يســبب إزعاجــاً لــدول 

العــامل وميكــن للمقاومــني واملمانعــني العيــش بســالم.

اآلن حدثــت الضربــة األمركيــة الريطانيــة الفرنســية، هــل كان مــرراً )فركــة( اســتخدام أســلحة كيماويــة للقيــام 
هبا؟.

أســأل ملــن أصــّر علــى أن األمــر تعلــق بفركــة فيديــو يشــر إىل ضربــة أبســلحة كيماويــة، وال زال يصــّر علــى 
ذلــك، حيــث أن الضربــة مل تكــن الحتــالل ســورية مــن قبــل أمــركا، وال لتدمــر املطــارات مبــا فيهــا مــن طائــرات، 

وتدمــر مفاصــل الدولــة، وإســقاط النظــام.
 لقــد ظهــرت أهنــا حمــدودة جــداً، رمبــا أكــر مــن ضربــة مطــار الشــعرات لكنهــا حمــدودة يف كل األحــوال، وأن 
أمــركا أعطــت النظــام فرصــة كبــرة لنقــل طائراتــه إىل أماكــن أخــرى، وجــرى تنســيقها مــع الــروس كمــا أشــارت 
صفحــة قاعــدة )محيميــم( الــي أكــدت أن أمــركا قــد التزمــت ابألماكــن الــي أبلغــت عنهــا، وأصــاًل جــرى 

إبــالغ روســيا ابلضربــة.
إذن هــي ليســت ضربــة قويــة ضــد النظــام ومــا كانــت حتتــاج إىل مــرر هــو اســتخدام األســلحة الكيماويــة، أو 
فركــة فيديــو اســتخدام األســلحة الكيماويــة، رغــم أن روســيا أخرجــت فيديــو يتحــدث فيــه أشــخاص مــن دومــا 
يؤكــدون أنــه مل حتــدث ضربــة أبســلحة كيماويــة، وهــو فيديــو مفــرك ألنــه فــرض علــى أشــخاص قــول روايــة 
)جاهــزة مســبقاً(، هــذا الوضــع حــدث يف اســتخدام األســلحة الكيماويــة يف خــان شــيخون، حيــث تكــررت 
الروايــة ذاهتــا، أي أن أمــركا تريــد التدخــل وحتتــاج إىل مــررات، هلــذا افتعلــت مســألة اســتخدام النظــام للســالح 
الكيمــاوي، ولقــد ظهــر أن الضربــة كانــت هامشــية، وهدفــت إىل القــول أبن )ترامــب( هــو ليــس )أوابمــا(، 
ابلتــايل حــني يضــع خطوطــاً محــراً يلتــزم هبــا، ورغــم النفــي الروســي، ونفــي النظــام الســتخدام أســلحة كيماويــة 
أكــدت اللجنــة الــي شــكلتها األمــم املتحــدة أن النظــام اســتخدم األســلحة الكيماويــة، هلــذا منعــت روســيا 

ابلفيتــو التجديــد هلــذه اللجنــة، واعتــرت أهنــا منحــازة.
ــر حلــرب كبــرة ضــد النظــام الســوري، وأهنــا  اآلن حيــدث األمــر ذاتــه، حيــث مل يظهــر أن أمــركا كانــت حتضِّ
كانــت حباجــة إىل مــرر لتنفيــذ ذلــك، هلــذا فركــت فيديــو حــول اســتخدام النظــام ألســلحة كيماويــة، فقــد 
اكتفــت بضــرابت أكــر قليــاًل مــن تلــك الــي اســتخدمتها ضــد مطــار الشــعرات )هنــا 59 صــاروخ، ويف هــذه 
املــرة ضعفهــا(، ومل تقــم أبكثــر مــن ذلــك، وأمــركا ال ختــاف مــن روســيا لكــي يقــال أهنــا تراجعــت علــى ضــوء 
التهديــد الروســي، ألن مــْن يعــّد حلــرب كبــرة يكــون قــد قــام حبســبة بســيطة حــول مــا ميكــن أن تفعلــه روســيا 

وكيــف تواجهــه، وهــي تعتقــد أهنــا أكثــر تطــوراً يف قدراهتــا العســكرية، وقــادرة علــى ردع روســيا،
ابلتــايل هــي إذن ضربــة معنويــة كمــا يف املــرة الســابقة، حيــث كان جيــب أن يقــول )ترامــب( أنــه ليــس )أوابمــا(، 
وأنــه يلتــزم خبطوطــه احلمــر، وهــذا يعــي أن اســتخدام النظــام ألســلحة كيماويــة وضعــه يف اإلحــراج الــذي كان 
جيــب أن يـُـرّد عليــه، وابلتــايل رّد ضمــن حــدود جتعــل الضربــة شــكلية، حيــث لــو أراد ضربــة كبــرة تــودي ابلنظــام 
وحتــرج الــروس لــكان دّمــر املطــارات بطائراهتــا، ودمَّــر الدفاعــات اجلويــة كلهــا، وكذلــك دّمــر مفاصــل الدولــة، 
وهــو قــادر علــى ذلــك، لكــن أمــركا ال تريــد إســقاط النظــام، وال تريــد تدمــر الطــران أو تدمــر األســلحة 

الفتاكــة، ابلضبــط ألهنــا تريــد أن يقصــف النظــام هبــا الشــعب الســوري.
ابختصــار الضربــة العســكرية هــي ردة فعــل، وليســت نتيجــة ختطيــط مســبق، وهــذا يعــي أن الكيمــاوي قــد 
اســتخدم مبــا أدى اىل إحــراج )ترامــب( صاحــب اخلطــوط احلمــر املختلفــة عــن خطــوط )أوابمــا احلمــر(، مــا 
حتقــق هــو )هــّز العصــا( لروســيا، والضغــط عليهــا لتقــدمي تنــازالت، كمــا فعلــت أمــركا بضــرب قــوات روســية 
شــرق الفــرات، مبعــى أن أمــركا اســتغلت غلطــة النظــام لكــي ُتظهــر حجــم روســيا يف الصــراع العاملــي، فقــد 
ظهــر ميــزان القــوى العاملــي لغــر مصلحــة روســيا، وابت عليهــا إمــا تقــدمي تنــازالت أو جرهــا لصــراع أكــر.

الــكالم عــن إســقاط الصواريــخ فركــة، ويهــدف اىل رفــع املعنــوايت، والتشــدق ابلقــوة، وللتأكيــد علــى إفشــال 
)املخطــط اإلمــراييل(.

لماذا استخدم ترامب
 لطيفة لضرب الحيوان؟!

ً
صواريخا

الضربة األميركية
البريطانية الفرنسية

كاتب وباحث فلسطينيإعالمي سوري 

سالمة كيلةهادي العبد الله
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ســخرت جملــة )ذا ديلــي بيســت( األمركيــة مــن الضــرابت الــي شــنتها الــوالايت املتحــدة وبريطانيــا 
وفرنســا فجــر الســبت 2018/4/14علــى مواقــع اتبعــة للنظــام الســوري، معتــرة إايهــا )مســرحية( 

حلفــظ مــاء وجــه )ترامــب( بعــد التهديــدات الــي مــأل هبــا فضــاء تويــرت.
وكتبت ساخرة من )ترامب(:

األسد ضحك من ضرابتكم قبل غريه
ونشــرت اجمللــة مقــاال للكاتــب )كريســتوفر ديكــي( انتقــد فيــه الطريقــة الــي متَّــت مــن خالهلــا الضــرابت 
اجلويــة والصاروخيــة علــى مــا اعتــره األمركيــون والريطانيــون والفرنســيون أهدافــاً مهمــة علــى األرض 

يف ســوراي تتعلــق برانمــج األســلحة الكيميائيــة لرئيــس النظــام الســوري.
واعتــر املقــال أن هــذه ليســت هــي الطريقــة الكافيــة أو املناســبة ملعاقبــة )الوحــش( الــذي ذبــح مئــات 

اآلالف مــن الشــعب الســوري.
وقــال الكاتــب:)ال نــدري مــا إذا كان األســد يضحــك اآلن، لكنــه قــد يكــون كذلــك(، ويشــر إىل أن 
الرئيــس األمركــي )دوانلــد ترامــب( أعلــن مزجمــراً علــى شاشــات التلفــزة أن اهلجــوم يهــدف إىل معاقبــة 

الوحــش علــى جرائمــه، لكــن الوحــوش ال تســتجيب ملثــل هــذه الضــرابت احملــدودة.
ويوضح الكاتب أن )الضرابت الي ال تقتل الوحوش جتعلها أقوى(.

ويقــول إنــه قــد تكــون األهــداف املختــارة -مركــز البحــث والتطويــر يف العاصمــة، ومرافــق القيــادة 
والتحكــم والتخزيــن يف أماكــن أخــرى- حامســة لــو كان األســد يشــن هجومــاً متقدمــاً ابســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة، أو لــو أن نظامــه كان يرتنــح علــى حافــة االهنيــار مــن دوهنــا، لكــن أاي مــن هــذه 

األشــياء غــر صحيــح.
وميضــي ابلقــول إن احلقيقــة هــي أن األســد يكســب حربــه يف غــرب ســوراي املكتــظ ابلســكان دون 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، بــل إنــه يكســبها بفضــل التدخــل الكبــر مــن جانــب روســيا وإيــران، 
وذلــك ابســتخدام القنابــل التقليديــة والقصــف املدفعــي املتواصــل، جنبــاً إىل جنــب مــع املليشــيات 

الشــيعية واملرتزقــة الــروس.
ويضيــف أن القضــاء علــى مــا تبقــى مــن القــدرات الكيميائيــة القليلــة لــدى األســد لــن يغــر مــن املعادلــة 

على األرض يف احلرب السورية شيئاً.
ويــرى أن أحــد األســباب الــي جعلــت األســد يقصــف دومــا بتأييــد مــن حلفائــه الــروس واإليرانيــني هــو 

اختبــار عزميــة )ترامــب( وقيــاس مــدى خطــورة هــذه األســلحة املســتخدمة.
لكن الرد من جانب )ترامب( متثل فقط يف اخلطابة املدوية ويف الضرابت ذات الضرر األدىن.

يــردع األســد عــن اســتخدام  قــد  الــوالايت املتحــدة  الــذي قادتــه  ويســتدرك الكاتــب أبن اهلجــوم 
األســلحة الكيميائيــة ضــد الالجئــني والثــوار الذيــن متــت هزميتهــم يف مناطــق أخــرى ومت دفعهــم إىل 

حمافظــة إدلــب مشــايل غــريب ســوراي.
لكــن اهلجــوم يُظهــر لألســد وحلفائــه أن إدارة )ترامــب( ال تعتــزم تغيــر النظــام أو الوصــول إىل حــد 
املواجهــة مــع إيــران أو روســيا، وأنــه ليــس لديهــا اســرتاتيجية قــد تــؤدي ابلفعــل إىل إهنــاء احلــرب الــي 

تعصــف بســوراي منــذ ســنوات.
وخيتتــم الكاتــب أبنــه إذا كان األســد لــن يواصــل قتــل العشــرات ابألســلحة الكيميائيــة، فإنــه ال يــزال 

يســتطيع قتــل الشــعب الســوري يف ســاحة املعركــة ويف بيوهتــم ويف ســجونه بعشــرات اآلالف.
ووفقــاً ملــا أورده موقــع )ديلــي بيســت(، فضــرب مــا تبقــى مــن القــدرات الكيماويــة لألســد لــن يؤثــر 
يف حــرب النظــام ضــد شــعبه، وعلــى هــذا فرســالة الضــرابت احملــدودة هــذه لنظــام األســد واضحــة 

ومفهومــة: إذبــح شــعبك أبي ســاح غــري الكيمــاوي.

حول الضربة األمريكية الربيطانية الفرنسية على نظام بشار األسد
مــع ســاعات الفجــر األوىل مــن يــوم الســبت 2018/4/14م قامــت الطائــرات والبــوارج االمريكيــة والفرنســية 
والريطانيــة إبطــالق مــا يقــارب 110 صواريــخ جمّنحــة اســتهدفت عــدداً مــن املنشــآت العســكرية احليويــة التابعــة 
لنظــام بشــار األســد والنظــام اإليــراين يف ســوراي أدت إىل تدمــر كلــي أو جزئــي هلــذه املنشــآت، لكنهــا ابلتأكيــد 

مل تكــن الضربــة املتوقعــة مــن وســائل اإلعــالم واملتابعــني للشــأن الســوري.
كانــت األايم املاضيــة أايمــاً جمنونــة دوليــاً فالتصرحيــات والتحضــرات كانــت تشــر إىل عمليــة كبــرة تقصــم ظهــر 
النظــام الســوري والتواجــد اإليــراين يف ســوراي، فالرئيــس األمريكــي حتــدث مبنتهــى القــّوة وحشــد عشــرات القطــع 
العســكرية البحريــة واجلويــة هلــذا اهلــدف ومثلــه فعلــت رئيســة الــوزراء )مــاي والرئيــس ماكــرون(، يف مقابــل هــدوء 
روســي واضــح برغــم بعــض التصرحيــات هنــا وهنــاك مــا كان يشــر بوضــوح إىل عــدد مــن التشــعبات يف خلفيــة 

املشهد.
كانــت هنــاك مفاوضــات عــر القنــوات الســرية وبعــض القنــوات العلنيــة للحــؤول دون وقــوع هــذه الضربــة وهــو 
مــا أخرهــا لعــدة أايم، األمــر الــذي مســح للنظــام يف جتنّــب اخلســائر الكبــرة الــي كانــت متوقعــة منهــا، فيمــا بــدى 
الحقــاً أنــه اتفــاق روســي أمريكــي لتنفيــذ ضربــة حتفــظ مــاء وجــه الــدول املهامجــة يف مقابــل عــدم أتثــر النظــام 

عمليــاً لرتتســم مالمــح الصفقــة تدرجييــاً وهــو مــا ســنراه خــالل األايم القليلــة املقبلــة.
يف قــراءة متأنيــة ملــا حصــل نــرى أنــه مل يكــن هنــاك ضربــة حقيقيــة يف الوقــت الــذي مل حيقــق نظــام بشــار األســد 
أي نصــر برغــم أن الصــورة تبــدو أن نظــام بشــار األســد انتصــر يف هــذه اجلولــة وخــرج ســاملاً بصــورة الصامــد 
املنتصــر، مل خيــرج النظــام مــن هــذه اجلولــة منتصــراً بــكل أتكيــد وإن بــدى األمــر كذلــك فالصفقــة االمريكيــة 
الروســية تشــمل نطاقــات أمشــل وأوســع مــن جمــرد نظــام إرهــايب يقتــل شــعبه ابلســالح الكيمــاوي فــرتد عليــه 

قــّوات )العــامل احلــر(.
اشــرتط الرئيس )ترامب( لتجنب الضربة أن يتم اخراج إيران وأذرعها االرهابية من ســوراي وأن يتم حتييد بشــار 
االســد عــن املســألة الســورية وهــو متامــاً مــا حصــل عليــه مــن هــذه الضربــة احملــدودة، لكــن هــذا مل يظهــر بعــد، 
فقــد حصــل ترامــب وحلفــاؤه علــى ضمــاانت روســية بعــودة نظــام بشــار االســد إىل طاولــة جنيــف بعــد إســقاط 
)آســتاان وسوتشــي( وعــودة الالعــب االمريكــي املاســك بــكل خيــوط اللعبــة، هــذه العــودة وفــق الضمــاانت 
الروســية لــن تكــون كســابقاهتا بــل ســتدخل يف صلــب املوضــوع للمــرة األوىل، فموضــوع االنتقــال السياســي 
ســيصبح املوضــوع األول ورمبــا األوحــد علــى طاولــة التفــاوض القادمــة، بينمــا تشــعر إيــران ابخلطــر مــن اســتدارة 
روســية متثــل يف زايرة )علــي أكــر واليــي( األخــرة لدمشــق والــي حــاول منهــا نظــام ايــران التأكــد مــن والء مــن 
جّندهــم داخــل النظــام الســوري ليضمــن عــدم التحاقهــم ابملعســكر الروســي داخــل النظــام وهــو األمــر الــذي ال 
تســتطيع طهــران ضمانــه مــع تغــر املعــادالت اجليوسياســية يف املنطقــة، واالختــالف الــذي ابت واضحــاً أكثــر 

مــن أي يــوم مضــى مــع الشــريك الرتكــي حــول ســوراي.
االتفــاق الروســي االمريكــي هــدف إىل جتنــب وقــوع صــراع شــامل بــني الدولتــني يف ســوراي الــي ابتــت جمــااًل 
حيــوايً لــكال اجليشــني، حيــث تشــر جتــارب التاريــخ أن أي صــراع تتواجــد فيــه هــااتن الدولتــان ســيؤدي إىل 
صــراع مباشــر بينهمــا ســواء بقواهتمــا أو ابلقــوات احلليفــة أو العميلــة لكليهمــا لذلــك كان االتفــاق علــى جتنــب 

هــذا األمــر وتقــدمي احلــل السياســي الــذي مينــح هلمــا كامــل مصاحلهمــا يف ســوراي.
اخلاســر األكــر مــن هــذه الضربــة ســيكون النظــام االيــراين وعمــالؤه يف نظــام األســد، حيــث ستشــهد املرحلــة 
القادمــة حالــة مــن الصــراع بــني جنــاح موســكو وجنــاح طهــران داخــل النظــام الســوري والــذي ســيكون مكلفــاً 
لنظــام بشــار األســد، يف مقابــل ظهــور قــوى عســكرية معارضــة جديــدة كان قــد متَّ جتهيزهــا أمريكيــاً وأوروبيــاً 
تعمــل علــى القضــاء علــى األشــكال املســلحة املعارضــة القدميــة ابلتعــاون مــع تركيــا الــي ســتكمل اســتدارهتا يف 
وجــه إيــران وروســيا قريبــاً، لُتمســك هــذه القــوات بزمــام املبــادرة وحتقــق الوصــول إىل املرحلــة االنتقاليــة ابلتعــاون 
مــع جنــاح موســكو داخــل النظــام الســوري الــذي يُتوقــع لــه أن ينتصــر يف صراعــه مــع عمــالء طهــران، ليشــكلوا 
معــاً اجلســم االنتقــايل العســكري الــذي حيافــظ علــى شــكل الدولــة الســورية احلــايل مــع بعــض التغيــرات الشــكلية 

مبــا حيقــق مصــاحل موســكو وواشــنطن معــاً.
ابت امللعــب اليــوم يف ســوراي ملعبــاً اســرتاتيجياً دوليــاً ال مــكان فيــه لالعبــني االقليميــني أو احملليــني، حيــث 
سنشــهد حالة اســتقطاب واســع النطاق ألحد املعســكرين األمريكي أوالروســي، ليتشــكل املشــهد الســوري من 
جديــد علــى وقــع كل مــا جــرى، بصــورة سياســية مــن خــالل تواجــد الساســة مــن الطرفــني النظامــي واملعــارض 

شــكلياً لتوقيــع اتفاقيــة اهنــاء احلــرب يف ســوراي وفــق مــا تريــده موســكو وواشــنطن.
يف املقابــل تــرز بوضــوح امكانيــة إخــالل روســيا هبــذا االتفــاق ومتســكها ابلتعنــت يف حــال قــرأت مــا جــرى 
علــى أنــه دليــل قــوة هلــا، لتحــاول ابتــزاز الــوالايت املتحــدة وحلفائهــا عــر اصرارهــا علــى دعــم نظــام بشــار األســد 
ودعمهــا لعمليــة عســكرية هلــذا النظــام يف املســتقبل القريــب، لكــن الــوالايت املتحــدة أخــذت هــذا اخليــار بعــني 
االعتبــار عندمــا وافقــت علــى بــدء جلنــة التحقيــق يف دومــا لعملهــا ويف ذات الوقــت حركــت عــدداً مــن قطــع 
اســطوهلا ابجتــاه البحــر املتوســط واعــادت متركــز قواهتــا يف املنطقــة حبالــة اســتعداد دائــم، وهــو األمــر الــذي جيــب 

علــى موســكو أن ختشــاه فعليــاً مــا مل تنفــذ مــا متًّ االتفــاق عليــه.
ابلنســبة لنــا كســوريني، فــإن كل مــا جيــري هــو خــارج عــن إرادتنــا وخــارج عــن نطــاق ســيطرتنا أو قدرتنــا علــى 
التفكــر بــه، حيــث نقــف يف موقــف املشــاهد احليــادي بينمــا يتــم التخطيــط ملســتقبل بــالدان يف عواصــم العــامل 
دون شــراكة منّــا، مــا يدعــوان للتفكــر جــدايً يف آفــاق عملنــا السياســي والعســكري واخلــروج حبلــول قابلــة 
للتطبيــق مــن خــالل عودتنــا إىل جــذور ثورتنــا ومتســكنا أبهدافهــا وإصــراران علــى العمليــة السياســية الــي تزيــل 
نظــام بشــار االســد وتلغــي كافــة االحتــالالت املتواجــدة علــى أرضنــا مــن خــالل تيــار وطــي جــارف حيقــق لنــا 

هــذه املعادلــة املســتحيلة.

الضربة الدوليةاذبح شعبك بأي سالح غير الكيماوي
ونصر األسد المزعوم

كاتب وصحفي سوريكاتب وصحفي سوري

ياسر المسالمة صفوان الدروبي
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هــل املشــكلة يف الســالح الكيميائــي الــذي ميتلكــه النظــام الســوري أم يف مــكان آخــر؟ مــا الفــرق بــني قتــل الســوريني ابلســالح الكيميائــي 
وقتلهــم بواســطة الراميــل املتفجــرة؟ هــل املــوت ابلســالح الكيميائــي خمتلــف عــن املــوت ابلراميــل املتفجــرة أو قذائــف املدفعيــة أو القنــص؟

ال خيتــزل الســالح الكيميائــي األزمــة الســورية. مــن الواضــح أن النظــام لــن يكــون قــادرا يف املرحلــة املقبلــة علــى اســتخدام الســالح 
الكيميائــي، لكــن ذلــك لــن مينعــه مــن متابعــة هتجــر الســوريني مــن أرضهــم خدمــة هلــدف إيــراين حمــّدد.

يتمثــل هــذا اهلــدف يف تغيــر الرتكيبــة الدميوغرافيــة لدمشــق واملنطقــة احمليطــة هبــا. ليــس مــا حــّل أبهــل الغوطــة الشــرقية ســوى دليــل علــى 
ذلــك وعلــى متابعــة تنفيــذ خمطــط يصــّب يف الســيطرة علــى دمشــق بعــد تدمــر حلــب ومحــص ومحــاة.

ميكن أن تكون للضربة األمركية – الفرنســية – الريطانية أمهيتها يف حال اندرجت يف ســياق اســرتاتيجية متكاملة تســتهدف حصول 
تغيــر يف العمــق يف ســوراي. مثــل هــذا التغيــر يتطلــب مرحلــة انتقاليــة ال يكــون فيهــا بّشــار األســد رئيســا. كّل مــا عــدا ذلــك إضاعــة 

للوقــت يكشــفه كالم رئيســة الــوزراء الريطانيــة تريــزا مــاي عــن أن اهلــدف مل يكــن املــّس ابلنظــام الســوري.
مل يكــن املوضــوع موضــوع “تغيــر للنظــام”، علــى حــد تعبــر مــاي. يؤكــد هــذا الــكالم أن الضربــة كانــت ذات طابــع جتميلــي لصــوريت 
ترامــب ومــاي يف واشــنطن ولنــدن، فيمــا لــدى فرنســا ورئيســها إميانويــل ماكــرون هــّم مــن نــوع آخــر هــو الرغبــة يف العــودة إىل الشــرق 

األوســط ولعــب دور فاعــل فيــه مــن البوابــة الســورية.
يف النهايــة، هــل كانــت الضربــة األمركيــة املنتظــرة الــي شــاركت فيهــا فرنســا وبريطانيــا لالســتهالك الداخلــي، خصوصــا يف الــوالايت 

املتحــدة وبريطانيــا؟ يف الــوالايت املتحــدة، هنــاك حاجــة لــدى الرئيــس دوانلــد ترامــب إىل إبعــاد الرتكيــز علــى مشــاكله الداخليــة.
ويف بريطانيــا، حتتــاج رئيســة الــوزراء يف كّل يــوم إىل إظهــار أهنــا شــخصية قويّــة قــادرة علــى البقــاء يف املوقــع الــذي تشــغله منــذ اســتقالة 
ديفيــد كامــرون الــذي أورثهــا الكارثــة الــي تســبب هبــا االســتفتاء علــى خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األورويب صيــف العــام 2016، أي 

مــا يعــرف بـ”بريكســت”.
عســكراي، كانــت الضربــة املشــرتكة انجحــة. دّمــرت كّل األهــداف املطلــوب تدمرهــا مــن دون مقاومــة تذكــر وذلــك عــن طريــق اســتخدام 
ســالح اجلــّو والصواريــخ، خصوصــا صواريــخ “توماهــوك”. حصــل كّل ذلــك ابلتنســيق مــع روســيا الــي أبلغــت مســبقا ابلضربــة فاختــذت 

موقــف املتفــرّج واكتفــت بعــد ذلــك ابإلشــادة مبــا قــام بــه اجليــش الســوري الــذي أســقط مــن وجهــة نظرهــا 71 صاروخــا!
يؤّكــد ذلــك أن كّل التهديــدات الروســية للغــرب ليــس ســوى هتديــدات فارغــة وأّن موســكو تعــرف متامــا أهنــا ال تســتطيع البقــاء يف ســوراي 
مــن دون شــروط معّينــة امتنعــت إىل اآلن عــن تلبيتهــا، لكنّــه ســيتوجب عليهــا أن تفعــل ذلــك يف يــوم قــد يكــون قريبــا. بــني هــذه الشــروط 
اســتيعاب الوجــود اإليــراين واحلــّد منــه. هنــاك مــكان لروســيا يف ســوراي ولكــن ال مــكان إليــران فيهــا يف املــدى الطويــل، اللهــّم إال إذا 

حصــل تفاهــم يف هــذا اجملــال بــني طهــران وتــل أبيــب.
وهــذا يعــي أن حتــّل إيــران يف ســوراي مــكان النظــام الــذي أّمــن اهلــدوء واألمــان املطلــوب أتمينهمــا إلســرائيل يف اجلــوالن احملتــل منــذ العــام 
1974. ســيتبنّي قريبــا مــا إذا كان هنــاك مشــروع لتفاهــم إيــراين – إســرائيلي يتعلّــق ابلوجــود اإليــراين الدائــم يف ســوراي وحــّى يف لبنــان.

ســيتبنّي هــل يف اســتطاعة إيــران، مــن أجــل ضمــان وجودهــا يف اجلنــوب الســوري ويف لبنــان، تقــدمي الضمــاانت الــي تريدهــا إســرائيل، 
وهــي ضمــاانت مشــاهبة ملــا كان يقّدمــه النظــام الســوري يف عهــدي األســد األب واألســد االبــن.

ولكن ماذا عن النجاح السياســي للضربة؟ هل ميكن أن تغّر شــيئا يف ســوراي ابســتثناء أن ال اســتخدام للســالح الكيميائي بعد اآلن؟ 
املؤســف أن ليس ما يشــر إىل أي تغير على األرض، ال لشــيء ســوى ألّن مشــكلة ســوراي مل تكن يوما يف الســالح الكيميائي.

ظهــر ذلــك مــن خــالل إصــرار اجلانــب الروســي علــى نقطــة يف غايــة األمهيــة. تتمثّــل هــذه النقطــة يف أن الضربــة مل تســتهدف املطــارات 
الــي يســتخدمها النظــام كنقطــة انطــالق لشــن هجمــات علــى القــرى والبلــدات واملــدن الســورية بغيــة إرهــاب املواطــن العــادي وإجبــاره 
علــى تــرك بيتــه وأرضــه. لــو كانــت هنــاك نيّــة فعليــة ابلتصــدي للنظــام وشــّله، لكانــت اخلطــوة األوىل يف الضربــة الثالثيــة اســتهداف 

مدرجــات املطــارات العســكرية.
لعــّل أخطــر مــا يف األمــر أّن الضربــة الثالثيــة ال تنــدرج يف ســياق اســرتاتيجية أمركيــة شــاملة ومتكاملــة يف الشــرق األوســط واخلليــج، إال 

إذا كانــت التغيــرات األخــرة يف واشــنطن ســتؤدي إىل بلــورة مثــل هــذه االســرتاتيجية.
هنــاك وزيــر جديــد للخارجيــة هــو مايــك بومبيــو ومستشــار جديــد لألمــن القومــي هــو جــون بولتــون. هــل يوحــي وجــود هذيــن الشــخصني 
يف موقعيهمــا اجلديديــن أبّن اإلدارة بــدأت تفكــر بطريقــة خمتلفــة وأن دوانلــد ترامــب ســيكون ابلفعــل خمتلفــا عــن ابراك أوابمــا، خصوصــا 

يف مــا خيــّص إيــران؟
هــل توحــي التغيــرات األخــرة يف اإلدارة األمركيــة أبّن الــوالايت املتحــدة ســتخرج مــن حــال الضيــاع الــي تعــاين منهــا منــذ عشــر ســنوات، 

أي منــذ وصــول ابراك أوابمــا إىل البيــت األبيــض… وهــو ضيــاع اســتمر مــع دوانلــد ترامــب، أقلّــه إىل اآلن؟
ليــس ســرّا أنـّـه ســيكون علــى إدارة ترامــب، قبــل الثــاين عشــر مــن أاير – مايــو املقبــل، اختــاذ موقــف مــن االتفــاق يف شــأن امللــف النــووي 
اإليــراين الــذي مت التوّصــل إليــه صيــف العــام 2015. هنــاك اجتــاه قــوي يف واشــنطن إىل إلغــاء هــذا االتفــاق الــذي توصلــت إليــه إيــران 
مــع جمموعــة اخلمســة زائــدا واحــدا، أي مــع البلــدان اخلمســة ذات العضويــة الدائمــة يف جملــس األمــن وأملانيــا. لكــّن األوروبيــني يصــرون 
علــى التمّســك ابالتفــاق وربطــه مبســائل أخــرى مــن بينهــا الصواريــخ الباليســتية وســلوك إيــران يف املنطقــة. وهــذا مــا يفــرتض يف ترامــب 

وإدارتــه مراعاتــه إىل حــّد مــا.
مــّرت الضربــة بســالم. مل تتحــّرك روســيا. مل تفعــل إيــران شــيئا. مل يطــرح مصــر النظــام الســوري، علــى الرغــم مــن أنـّـه صــار يف مزبلــة التاريــخ 

منــذ فــرتة طويلــة. مــاذا عــن مرحلــة مــا بعــد الضربــة؟
ســيعتمد الكثــر علــى مــا إذا كانــت واشــنطن ابتــت تعــرف مــاذا تريــد يف ســوراي وهــل ميكــن التوّصــل إىل مرحلــة انتقاليــة تــؤدي إىل حــل 
سياســي أيخــذ يف االعتبــار أن روســيا ليســت قــادرة علــى محايــة النظــام إىل مــا الهنايــة وأّن مثّــة حاجــة إىل ضبــط إيــران وإعادهتــا إىل 

حجمهــا الطبيعــي تفــاداي النفجــار كبــر يف املنطقــة كّلهــا.
مــرّة أخــرى، ليســت املشــكلة يف الســالح الكيميائــي الــذي ميتلكــه النظــام الســوري والــذي كان مفرتضــا أن يكــون ختلّــص منــه يف العــام 
2013 بضمانــة روســية. املشــكلة يف مصــر ســوراي ككّل وهــل تكــون قاعــدة إيرانيــة وجــزءا مــن املشــروع التوســعي لطهــران الــذي يشــمل 

العــراق ولبنــان أيضــا أم ال؟
مثــل هــذه األســئلة ســتطرح نفســها عاجــال أم آجــال يف حــال كان مطلــواب أن تكــون الضربــة الثالثيــة األخــرة آخــر الضــرابت وليــس 

مقّدمــة ملزيــد مــن التصعيــد والضــرابت يف الشــرق األوســط كلّــه واخلليــج
ال خيتزل السالح الكيميائي الوضع السوري مثلما مل خيتزل امللف النووي، كما كان يعتقد ابراك أوابما، كّل مشاكل املنطقة.

قــد يكــون مــن الصعــب التنبــؤ بتطــور األحــداث بعــد الضربــة الغربيــة لنظــام بشــار 
األســد، لكــن ليــس مــن الصعــب ختيــل النتائــج، الــي كان ميكــن أن يســفر عنهــا 
تراجــع الغــرب عــن تنفيــذ هــذه الضربــة، فمــا جــرى بعــد عــام 2013، حــني 
تراجــع أوابمــا عــن تنفيــذ مثــل هــذه الضربــة للكيمــاوي الســوري، كفيــل ابحلديــث 
عمــا كان ميكــن أن يتمخــض عنــه تراجــع الغــرب اآلن، مــن نتائــج مدمــرة تســبب 

هبــا تراجعــه الســابق.
الريطانيــة  األمركيــة  العمليــة  علــى  بوتــني(  )فالدميــر  الروســي  الرئيــس  تعليــق 
أوهــام  مــن  العــامل  يتهــدد  ملــا  الرئيســية  اخلطــوط  يوجــز  ســوراي،  يف  الفرنســية 
روســية، حــاول الكرملــني فرضهــا منــذ مــا قبــل خروجــه إىل امليــدان الســوري. 
فالغــارة جــاءت برأيــه، لتدعيــم موقــع اإلرهابيــني يف ســوراي، ومتثــل خرقــاً لســيادة 
الــدويل، ودعــا إىل مناقشــة كل ذلــك حتــت ســقف  دولــة مســتقلة وللقانــون 
األمــم املتحــدة، يف حماولــة مســتمرة منــذ الفيتــو األول، إلجبــار اجملتمــع الــدويل 
علــى االعــرتاف مبقاييســه اخلاصــة لســيادة الــدول وشــرعية حكامهــا، وتعريــف 

اإلرهــاب، وتقييــم ثــورة شــعب علــى ســفاحه.
منــذ اليــوم األول النــدالع أزمــة )كيمــاوي األســد( وهتديــد الغــرب ابلــرد عليــه، 
العامليــة  إطــار )احلــرب  حرصــت روســيا علــى تصويــر األزمــة أبهنــا معركــة يف 
الثالثــة(، الــي ختوضهــا روســيا ضــد الغــرب علــى جبهــات عديــدة، بــدءاً مــن 
ســوراي ومــروراً ابهتامهــا ابلتدخــل يف االنتخــاابت األمركيــة، وتســميم العميــل 
)ســكريبال( يف بريطانيــا، والعقــوابت األمركيــة علــى شــركاهتا ، ويقــارن كتبــة 
الكرملــني بــني األزمــة الراهنــة وأزمــة الكاريــي، مــع تشــديد بعضهــم، أبن األزمــة 
املاضيــة كانــت هتــدد ابنــدالع حــرب نوويــة عامليــة، بينمــا جتــري األزمــة الراهنــة 
يف غمــار هــذه احلــرب، الــي يطبــل هلــا التلفزيــون الروســي، وينصــح مواطنيــه مبــا 

ينبغــي محلــه إىل املالجــئ.
مثنهــا  دفعــت  الــي  واملفاهيــم،  القيــم  علــى  انقالهبــا  لفــرض  روســيا  ســعي  إن 
الشــعوب فيضــاً مــن الدمــاء والدمــار والتضحيــات يف ســبيل تقدمهــا والتخلــص 
مــن ســفاحيها، تضعــه روســيا يف إطــار صــراع اترخيــي ميتــد لقــرون، فقــد كتــب 
مســاعد الرئيــس الروســي للشــؤون اخلارجيــة )فالديســالف ســوركوف(، يف ذروة 
احتــدام األزمــة الراهنــة مقالــة مطولــة يقــول فيهــا، إن روســيا توجهــت، خــالل 
لكــن جذورهــا  الغــرب،  حنــو  أخــرى  قــرون  وأربعــة  الشــرق،  حنــو  قــرون  أربعــة 
الثالــث،  مل ترســخ ال هنــا وال هنــاك، واملطلــوب اآلن أيديولوجيــات للطريــق 
للحضــارة الثالثــة، لعــامل اثلــث، لرومــا الثالثــة، وهــو يــرى أن روســيا طلقــت الغــرب 

هنائيــاً بعــد القــرم، وعليهــا اآلن أن تســر مئــات الســنني كحضــارة خاصــة.
تصبــح كل  هــذه،  اخلاصــة(  الروســية  )احلضــارة  علــى طريــق  الســر  إطــار  يف 
القيــم احلضاريــة األخــرى قيمــاً معاديــة ينبغــي حماربتهــا، وتصبــح كل الشــعوب 
وقضاايهــا، تفاصيــل ال جيــدر التوقــف عندهــا، فقــد دعــا )ســوركوف( املذكــور 
التارخييــة اجلديــدة، وعــدم االلتفــات  الشــعب الروســي إىل االبتهــاج ابألزمنــة 
إىل أمثــال ترامــب واألســد، كمــا دعــاه إىل جتاهــل ســعر صــرف الروبــل، فهــذه 
تفاصيــل صغــرة، وســعر صــرف الروبــل، علــى قــول كتبــة روس آخريــن، لــن يؤثــر 

علــى ارتفــاع أســعار الســلع، وليــس هلــا أتثــر علــى مســتوى معيشــة الــروس.
ترامــب واألســد ال جيــوز أن ينغصــا علــى الشــعب الروســي مســاره علــى طريــق 
بنــاء )حضارتــه اخلاصــة(، والقوانــني االقتصاديــة البديهيــة ال تعمــل يف ظــل هــذه 
احليــاة واحلريــة  مثــل حــق اإلنســان يف  )احلضــارة(، وابلتــايل تصبــح مفاهيــم، 
)القيــم  مــن  وســواها  وتقريــر مصرهــا،  التقــدم  الشــعوب يف  وحــق  والكرامــة، 
)احلضــارة  إىل  الطريــق  عندهــا يف  التوقــف  ينبغــي  ال  اثنويــة  قضــااي  الباليــة(، 

اجلديــدة(.
إن وضــع األزمــة الراهنــة يف إطــار هــذا التصــور )اخلــارج عــن التاريــخ(، يشــر إىل 
أن روســيا تنظــر إىل ضربــة األمــس، علــى أهنــا ليســت الضربــة األخــرة، بــل هــي 
جولــة يف حــرب طويلــة مــع الغــرب لفــرض أوهامهــا وتصوراهتــا حــول )عظمتهــا 
يف حضارهتــا املميــزة(، الــي ال تعــرتف ابلقيــم ومفاهيــم العــامل حــول ســيادة الــدول 
واســتقالهلا وحــق الشــعوب يف اإلنتفــاض علــى ســفاحيها، وســوف تســتمر، 
األســد  مــع حليفيهــا  األمــس،  غــارة  علــى  األويل  فعلهــا  رد  مــن  يبــدو  كمــا 
وإيــران ابلتصعيــد واســتثارة األزمــات، وليــس ابلضــرورة الكيماويــة فقــط، إىل أن 
يصبــح خطــر اســتخدام الســالح النــووي خطــراً حقيقيــاً، يقــدم الغــرب عندهــا 
علــى تقــدمي التنــازالت، الــي تطلبهــا روســيا، والــي تتعــدى انتــزاع االعــرتاف 
جبرائمهــا يف ســوراي، إىل فــرض االعــرتاف الــدويل ابلتخريــب، الــذي متارســه يف 
جممــل العالقــات الدوليــة والقانــون الــدويل، وحتــاول تشــريعه حتــت ســقف األمــم 

املتحــدة.

ت بسالم
ّ
غارة التصديضربة مر

للتخريب الروسي
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كمــا كان متوقعــاً مل تكــن الضربــة العســكرية ملواقــع النظــام 
حجمهــا  يف  حمــدودة  ضربــة  ذلــك:  مــن  أكثــر  الســوري 
العســكري، ويف هدفهــا السياســي، ليــس هلــا هــدف ســوري 
الكيمــاوي  للســالح  التحتيــة  البنيــة  اســتهداف  مــن  أبعــد 
للنظــام. وليســت جــزءاً مــن اســرتاتيجية سياســية جتــاه الوضــع 
السوري، ال عالقة مباشرة هلا ابلشعب السوري وتضحياته، 
وال حــى ابلرئيــس الســوري الــذي يقــال أنــه قبيــل الضربــة تــرك 
القصــر الرائســي إىل قاعــدة محيميــم الروســية ليحتمــي هبــا.

صفــة  األخــرة  الســاعات  يف  تــرتدد كثــراً  ُيالحــظ  كمــا 
احلــرب  مــن  ســنوات  ســبع  بعــد  ســورية،  لكــن  الســوري، 
الكبــار  بــني  للصــراع  ســاحة  مــن  أكثــر  تعــد  مل  األهليــة، 
ضربــة  وكل  خطــوة،  وكل  هنــاك،  فعــل  كل  والصغــار، 
ألهــداف ال عالقــة لغالبيتهــا بســورية، وال مبصــاحل الشــعب 
الســوري، حــى الضربــة األخــرة اســتخدمت ســورية كســاحة، 
لكــن هدفهــا هــو روســيا ومــا تفعلــه يف ســورية وخــارج ســورية 
هكــذا، أرادهــا األســد وحلفــاؤه اإليرانيــون، الشــعب يدفــع 
بــل ومــن دمــه،  مثــن ذلــك مــن حياتــه وحقوقــه واســتقراره، 
أو ورقــة  مــن حجــر شــطرنج،  أكثــر  يعــد  مل  نفســه  األســد 
تفاوضيــة تتناقلهــا أيــدي الــروس واإليرانيــني، الرئيــس األمركــي 
)دوانلــد ترامــب( يصفــه ابحليــوان والطاغيــة وجمــرم احلــرب، 
وكذلــك تفعــل رئيســة الــوزراء الريطانيــة، )تريــزا مــاي(، لكــن 
كل منهما يبتعد من استهدافه مباشرة، كأن الغرب يتعامل 
الــروس، هنــاك مــن  مــع األســد كورقــة تفاوضيــة مــع  أيضــاً 
حيــاول محايتــه مــن القتــل أو الســقوط، لكــن ال أحــد يعــرف 

النهائــي. كيــف ســيكون مصــره 
يف مثــل هــذا املشــهد )الفانتــازي(، مــن الطبيعــي أن هــدف 
الضربــة العســكرية للــدول الثــالث مل يكــن حتجيــم القــدرات 
عنصــراً  تعــد  مل  القــدرات  فهــذه  األســد،  لنظــام  العســكرية 
وازانً يف التــوازانت الــي تتحكــم يف املشــهد الســوري، وهــي 
قــدرات فشــلت يف كل حــال يف محايــة األســد ونظامــه قبــل 
دخــول الــروس أيضــاً، مل يكــن هــدف الضربــة محايــة الشــعب 
الســوري مــن النظــام وحلفائــه، لــو كان هــذا هــو اهلــدف، 
أو أحــد األهــداف، ألعلنــت الــدول الثــالث موقفــاً سياســياً 
أو  بســالح كيمــاوي  الســوري  الــدم  نــزف  لوقــف  واضحــاً 
ســواه، ومن ضرورة مغادرة امليليشــيات األجنبية كشــرط ألي 
حــل سياســي لألزمــة الســورية، ولــو كانــت مصلحــة الشــعب 
الســوري مــن أهــداف الضربــة جلعلــت الــدول الثــالث مــن 
رحيــل األســد شــرطاً آخــر للحــل السياســي، علــى عكــس 
كل ذلــك تلتــزم الــدول الثــالث قبــل وبعــد الضربــة ابلصمــت 
حيــال شــكل احلــل السياســي وشــروطه، أو مصــر األســد.

ينحصــر هــدف الضربــة العســكرية داخــل إطــار التجــاذب 
الغــريب الروســي، وحتديــداً األمركــي - الروســي، وهــو جتــاذب 
حياول كل طرف تفادي انزالقه إىل مواجهة مباشرة، هذا ما 
قالــه الرئيــس ترامــب، ورئيســة الــوزراء تريــزا مــاي يف خطــاب 
مــاي مباشــرة  الضربــة، كانــت  لشــعبيهما عــن  كل منهمــا 
عندمــا قالــت أن اهلــدف ليــس تغيــر النظــام يف ســورية، مــاذا 
عــن رئيــس النظــام؟ مل تقــل شــيئاً عــن ذلــك، تركــت البــاب 
مفتوحــاً، مــاذا عــن قتــل الســوريني علــى مــدى أكثــر مــن ســبع 
الصمــت  التزمــت  غــر كيماويــة؟،  أبســلحة  اآلن  ســنوات 
حيــال ذلــك أيضــاً، مــاذا عــن وجــود امليليشــيات األجنبيــة يف 

ســورية؟ صمــت اثلــث ال يقــل صممــاً لــآذان.
إذا كان اهلــدف ليــس محايــة الشــعب الســوري مــن رئيســه، 

وال مــن احللفــاء األجانــب هلــذا الرئيــس، وليــس وقــف القتــل 
اجلماعــي بغــر أســلحة كيماويــة، وليــس إعــالن موقــف واضــح 
مــن امليليشــيات األجنبيــة، فمــا هــو اهلــدف يف هــذه احلــال؟ 
هــذا مــا أجــاب عنــه دوانلــد ترامــب يف خطابــه، يقــول: )يف 
عــام 2013، وعــد الرئيــس الروســي بوتــني وحكومتــه أبهنمــا 
ومــن  الســورية  الكيماويــة  األســلحة  تدمــر كل  ســيضمنان 
مث، فــإن هجمــات األســد الكيماويــة األخــرة، وردان عليهــا 
هــذا املســاء، مهــا نتيجــة مباشــرة لفشــل روســيا يف الوفــاء مبــا 
وعــدت بــه(. بعبــارة أخــرى، ضربــة البارحــة العســكرية هــي 
رســالة مباشــرة إىل فالدميــر بوتــني، فاألخــر خــدع األمركيــني 
)حبسب ترامب( يف اتفاق تدمر ترسانة السالح الكيماوي 
آنــذاك، ابراك  األمركــي  الرئيــس  مــع  أبرمــه  الــذي  الســورية 
أوابمــا، ومل يكتــِف بوتــني بذلــك، بــل أرســل غــازاً ســاماً إىل 
بريطانيــا الشــهر املاضــي لقتــل عميــل روســي مــزدوج، وهــو مــا 
يعــي أن الرئيــس الروســي يتحــدى الغــرب يف شــكل ســافر 
ليــس فقــط يف ســورية، وال يف أوكرانيــا، بــل حــى يف قلــب 
أورواب الغربية، وهو ما اســتدعى أن تكون الضربة - الرســالة 
للــوالايت املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، وإال  مجاعيــة متزامنــة 
مشــاركة  يســتدعي  أهدافهــا ال  الضربــة، وحمدوديــة  فحجــم 

ثــالث دول عظمــى، إحداهــا الدولــة األعظــم.
حرصــت الــدول الثــالث علــى عــدم االقــرتاب يف ضربتهــا مــن 
املواقــع الروســية تفــادايً ألي رد فعــل روســي، وقــد اســتجابت 
روســيا لذلــك متامــاً، إذ مل يتجــاوز رد فعــل موســكو حــدود 
النظــام  أمــا  الغــريب،  العــدوان  أمستــه  ملــا  اللفظــي  التنديــد 
الســوري فقــد رفــع عقرتــه أبســلوب بليــد يف وصفــه الضربــة 
بـــ )العــدوان الثالثــي(، وذلــك يف حماولــة ابئســة الســتدعاء 
مــا حصــل ملصــر عــام 1956. مأســاة هــذا النظــام ورئيســه 
ليســت مــع التاريــخ وحســب، بــل مــع ســورية، ومــع نفســه 
قبــل أي شــيء آخــر، قبــل الضربــة األخــرة، هنــاك الضــرابت 
اإلســرائيلية ملواقــع ســورية وإيرانيــة بــني احلــني واآلخــر، األجــواء 
الســورية ابتــت مســتباحة وفــق ضوابــط تضعهــا روســيا وليــس 
النظام، وهذا النظام هو املسؤول األول عما آلت إليه حال 
لتجــاذابت وصراعــات  ســورية، عــادت كــرة أخــرى ســاحة 
إقليميــة ودوليــة ال قبــل للنظــام، وال لســورية هبــا، بــداًل مــن 
توظيــف املوقــع االســرتاتيجي لســورية مــن أجــل ســورية وأهــل 
ســورية، جعــل األســد مــن ذلــك منصــة لقــوى أجنبيــة روســية 
وإيرانيــة وميليشــيات مذهبيــة، مل يــدرك حــى اللحظــة أنــه هبــذا 
بــدد رصيــد ســورية االســرتاتيجي ليصبــح رصيــداً لآخريــن. 
ومعــه، بــدد اإلرث الــذي ائتمنــه عليــه أبــوه، كــم كتــب عــن 
دور حافــظ األســد يف إنقــاذ ســورية مــن كوهنــا ســاحة للعــب 
اآلخريــن إىل العــب يف ســاحات اآلخريــن. وكــم ســيكتب 
بســورية إىل  النكــوص  الكارثــي يف  بشــار األســد  عــن دور 
مــا كانــت عليــه؟ املدهــش أن الرئيــس الســوري ال يــزال مــع 
ذلــك يســيطر عليــه وْهــم أنــه انتصــر علــى الثــورة لذلــك، يقــول 
أنــه ليــس يف حاجــة إىل اســتخدام الكيمــاوي، مــا يعــي أنــه 
اســتخدمه عــام 2013 عندمــا كان علــى حافــة الســقوط، 
أي إن أرواح النــاس وحقهــم يف احليــاة ليســت معيــاراً يردعــه 
ومصاحلــه  أطماعــه  وإمنــا  الســالح،  هــذا  اســتخدام  عــن 
وحتالفاتــه األجنبيــة، ال غرابــة وحــال الرئيــس ونظامــه علــى 
هــذا النحــو أن انتهــى األمــر بســورية إىل مــا انتهــت إليــه، 
تقصــف مبئــات الصواريــخ يف ليلــة واحــدة إليصــال رســالة إىل 

بوتــني وليــس حــى إىل األســد!.

ضــرب التحالــف الغــريب القــذر، فجــر اليــوم الســبت، بعــض مواقــع 
النظــام القــذر الــذي تصــّدر املــوت للســوريني.

البعــض  وجــدواه،  أثــره  حجمــه  القصــف،  حــول  اآلراء  وتباينــت 
رآه جتميليــاً مــن شــأنه تقويــة األســد ونظامــه ومواقفــه، بــل ذهــب 
دبــكات  فوجــدان  لألســد،  انتصــاراً  العتبــاره  التقييــم،  ابلبعــض 
ورقصــات بســاحة األمويــني، مــن حشــود ميكــن وصفهــا ابملغيبــة، 
الــي ابتــت تــرى ببقــاء القائــد نصــراً، حــى وإن قصفــت دول حقــرة 

األحقــر. مواقــع ســيدها 
ورأى البعــض، أن الضربــة، إمنــا متَّ توجيههــا للمعارضــة وأمانيهــا، 
بعــد التعويــل ألايم، اثــر التحليــالت الــي ذهبــت لتوقــع ضربــة تزيــح 

األســد ونظامــه بــني ليلــة وضحاهــا.
ومواقــف وآراء أخــرى، بعضهــا انطلــق مــن )وطنيــة مشوشــة(، إذ مل 
يــزل أصحــاب تلــك املواقــف يــرون مبواقــع تصنيــع أســلحة املــوت الــي 
مل تســتخدم وعــر اتريــخ األســد، إال لقتــل الســوريني، مواقــع وطنيــة.
وآراء أخــرى علــى النقيــض، تــرى أن أي اســتهداف لقــوى األســد، 
تعتــر مكســباً وإضعافــاً، إن مل نقــل نصــراً للمعارضــة، وأيضــاً وفــق 
نظــرة مشوشــة، اختلــط فيهــا الوطــن بســوراي األســد، بعــد مصــادرة 

ســوراي واختزاهلــا بــوارث الســلطة فيهــا.
حــدد  مــا  حبســب  متامــاً،  جــاءت  األمريكيــة  الضربــة  أن  أعتقــد 
األمريكيــون أهدافهــا، فهــي كســبت املوقــف الرتكــي الــذي أيدهــا، 
األســد،  نظــام  وأوجعــت  وأهانتهمــا،  وموســكو  إيــران  واســتفزت 
وحشــدت ابآلن نفســه، حلفــاء لواشــنطن، حتضــراً ملــا بعــد الضربــة، 

)بدايــة لتقســيم احللــف اجلديــد واصطامــه فيمــا بينــه(.
ومنــه حققــت الضربــة هدفهــا، ألهنــا ضربــت هيبــة روســيا الــي أومهــت 
األســد والعــامل أهنــا وصواريــخ األس 4، قــادرة علــى محايــة موظفيهــا، 
وجــاءت رســالة واضحــة لطهــران الــي حتتــل مواقــع ســوراي، منهــا مــا 

متًّ ضربــه أمــس وســابقاً.
كمــا مثــة أهــداف كثــرة، منهــا أن الــوالايت املتحــدة بعهــد ترامــب، 
غرهــا متامــاً بعهــد أوابمــا، فــاآلن ال قيمــة لتهديــدات واســتعراض 
علميــاً  الواحــد،  القطــب  اســرتجاع  تريــد  اإلدارة  وهــذه  موســكو، 

وابلصواريــخ واالقتصــاد، وليــس عــر املؤمتــرات والتصرحيــات.
مقدمــة  هــي  الصاروخيــة،  الســبت  فجــر  ضربــة  القــول:  خالصــة 
تباعــاً. تلمســها  الســوريون ومــن حوهلــم،  ملرحلــة جديــدة، ســيبدأ 
رمبــا مــن مالمــح هــذه املرحلــة، تقليــم أظافــر روســيا االحتاديــة وااليعــاز 
إليــران الثيوقراطيــة لتلملــم أوســاخها واإلبقــاء علــى نظــام األســد، 
صــدام  الرئيــس  إعــدام  بعــد  العــراق  مبراحــل  ســوراي  تدخــل  لئــال 

حســني، متهيــداً ملرحلــة سياســية مقبلــة.
إذاً، فجر الســبت 14 نيســان، بداية ملرحلة وليس انتهاء لعقوابت 
مباشــرة، وطبعاً هذا ال يلغي وأبي شــكل، أن واشــنطن أوســخ من 
روســيا واألســد أوســخ مــن اجلميــع، إذ هــو مــن آثــر بدايــة ، احلــرص 
علــى رضــى خالتــه أم عاطــف ودفعــه أوالد خالــه أبــو رامــي، ليوصــل 

ســوريتنا إىل هنا.

رسالة إلى الروس قبل األسد
بين األماني
 والرغبات والسياسة

أكاديمي وكاتب سياسي سعودي

عدنان عبد الرزاقد. خالد الدخيل 
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صحافي وكاتب سوري، من أسرة العربي الجديد.
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بعــد كل مــا حــدث يف ســوراي املؤكــد أن نصــف ثــورة ال ميكــن أن 
تقضــي علــى حكــم دكتاتــوري عســكري، كمــا أن )نصــف ضربــة( 
لــن جتعــل داعمــي النظــام مــن روســيا وإيــران يرتاجعــون بعــد أن 

قامــروا كل هــذه الســنوات ابملــال والســالح والــدم.
بعــد حــدوث الضربــة الثالثيــة األمركيــة - الريطانيــة - الفرنســية 
الثانيــة  املوجــة  ســتكون  فقــط،  دقيقــة   55 واســتغراقها  األوىل، 
أطــول، رمبــا إن حدثــت، وســيكون ذلــك زمنــاً مقتطعــاً مــن الســياق 
الزمــي للحــرب البــاردة بــني روســيا وأمــركا، حــى لــو مل تكــن روســيا 

مكافئــة يف القــوة والرعــب لســلفها الســوفييي.
مبدئيــاً كان اســتمهال أمــركا للعــامل أايمــاً، قبــل بــدء الضربــة نوعــاً 
مــن التنســيق مــع روســيا حــى تتخــذ احتياطاهتــا وال حيــدث صــدام 
بــني الطرفــني، أو كــي ال تضطــر روســيا للــرد علــى ضربــة أمركيــة 
للقــوات الروســية أتيت عــن طريــق اخلطــأ، ففــي مثــل هــذه احلالــة 
املتوتــرة لــن تنظــر روســيا إىل ذلــك ابعتبــار الصواريــخ الغربيــة نــراانً 

صديقــة.
ويف املبــدأ أيضــاً، ال يتوهــم أكــر الغافلــني يف ســوراي أن الضربــة 
ســتكون انتصــاراً للســوريني املعارضــني، وابلقــدر نفســه لــن تكــون 
ضــد الســوريني املوالــني، إال مــن شــاء فهمــه أن ينحــاز إىل اعتبــار 
هــذه  إن كانــت  الســورية(،  لـ)الوطنيــة  مكافئــاً  األســد(  )آل  أن 
الوطنيــة موجــودة يف بلــد متَّ تفصيــل )الوطنيــة( علــى مقــاس العائلــة 

املالكــة لســوراي إىل األبــد.
ابلنســبة لصدامــات قطــي احلــرب البــاردة، تكــررت حالــة التوتــر يف 
أكثــر مــن مــرة بعــد ســقوط االحتــاد الســوفييي، يف حالــة تفــكك 
يوغوســالفيا، وحــروب البلقــان، ومــع ضــم روســيا شــبه جزيــرة القــرم 
مــن أوكرانيــا، لكــن الســخونة مل تصــل إىل درجــة احلــرب، علــى 
األقــل ابعتبــار روســيا انضمــت إىل العــامل الثالــث، بعــد أن مــألت 

أمــركا مقعــدي العاملــني األول والثــاين.
مــع ذلــك، ولســهولة التحليــل، منيــل إىل اعتبــار الصــدام املؤّجــل 
بــني موســكو وواشــنطن نوعــاً مــن حــرب ابردة ال تشــبه ســابقتها، 
ألن الرتســانة النوويــة حاضــرة يف خلفيــة تفكــران، وتفكــر صاحــي 

أكــر ترســانتني نوويتــني.
وحــى يف هــذه احلــرب املثلجــة، يبــدو حلــف مشــال األطلســي جمــرد 
واجهــة غربيــة، مثلــه مثــل جملــس األمــن الــدويل الــذي ال حيــل عقــدة 
وال يربــط، هــو كذلــك ألن حلــف وارســو أصبــح اترخيــاً منســياً، 
وأصبحــت دولــه الــي كانــت تــدور يف فلــك االحتــاد الســوفييي غــر 
معنيــة بطموحــات روســيا البوتينيــة، حــى لــو كانــت هــذه الــدول 
صديقــة لروســيا، ولكــن مــن ابب التقيــة، ومــن ابب عــدم الثقــة 

الكاملــة أبمــركا واحللــف األطلســي.
مــن مــررات نفــي مؤامــرة احلــرب البــاردة أن ال اقتصــاد مرعبــاً يف 
روســيا، وال إبداعــات تتعــدى التجســس اإللكــرتوين الــذي تــرع 
االســتثنائي  الروســي  الســالح  أن  إيــران. كمــا  حــى  أحيــاانً  فيــه 
متأخــر  اخــرتاع  وأس 400(،  )أس 300  منظومــي  املتمثــل يف 
جــداً ســبقته منظومــة )ابتريــوت( بثالثــني ســنة، وليــس للمنظومــة 
الروســية إال الصيــت اإلعالمــي، واحلملــة التســويقية الــي رافقــت 
احلــرب علــى ســوراي، بينمــا أثبــت الســالح األمركــي جناعــة معقولــة 
يف اســتخداماته، ومنهــا اعــرتاض الصواريــخ احلوثيــة الــي أُطلقــت 

مؤخــراً علــى جنــوب ووســط الســعودية.
شــويغو(،  )ســرجي  الروســي،  الدفــاع  وزيــر  لتصرحيــات  واملتابــع 
بعــد )نصــف الضربــة الثالثيــة(، الحــظ أنــه يركــز علــى الدفــاع عــن 
مسعــة الســالح الروســي، دون التطــرق إىل املفاعيــل السياســية أو 
العســكرية للضربــة، فيمــا ركــزت وزارة اخلارجيــة الروســية علــى أثــر 
اإلهانــة الــي تعــرض هلــا بوتــني شــخصياً، علــى الرغــم مــن احلــرص 
األمركــي علــى عــدم اإليغــال يف هــذه اإلهانــة، مــن خــالل جتنــب 
القيــام بعمليــات يف منطقــة الســيطرة الروســية يف حميــط قاعــديت 

محيميــم وطرطــوس.
النظــام،  جيــش  وتصرحيــات  الروســية،  التصرحيــات  صحــت  إذا 
حــول إســقاط 70 صاروخــاً مــن جممــوع 110 صواريــخ أطلقهــا 

)العــدوان الثالثــي(، فــإن اليــد الروســية هــي مــن رصــدت الصواريــخ، 
ال  النظــام  جيــش  ضبــاط  خــرات  عليهــا، كــون  ســددت  ومــن 
تتعــدى تكنولوجيــا )الراميــل( البارعــة يف اســتهداف املبــاين الثابتــة 

املســكونة ابملدنيــني اخلائفــني.
لكــن اخلــراء العســكريني مييلــون إىل أتكيــد عــدم قــدرة األيــدي 
الروســية نفســها على اســتخدام )أس- 300( إلســقاط الصواريخ 
اجملنحــة األمركيــة، ألن منطقــة دخــول الطائــرات والصواريــخ اجملــال 
اجلــوي الســوري متــت عــر منطقــة ظــل عميــاء ابلنســبة لــرادارات 
هــذا الســالح، يضــاف إليهــا االرتفاعــات املنخفضــة للطائــرات، 
والبصمــة الراداريــة الصغــرة العصيــة علــى الكشــف إال بعــد فــوات 

األوان.
واملالحــظ أن االســتهداف األمركــي ملطــار الشــعرات، قبــل أكثــر 
مــن ســنة، اســتخدم 59 صاروخــاً، مــا يعــي نصــف عــدد الصواريــخ 
املســتخدمة فجــر الســبت، األمــر الــذي يطــرح تســاؤاًل عــن الغايــة 
مــن الضربــة، وكيــف ميكــن تفســر أن موقعــاً واحــداً يســتهلك مــن 
الديناميــت نصــف مــا اســتهلكته العشــرات مــن املواقــع يف محــص 
ودمشــق وريفهــا، إال إذا كانــت غايــة )نصــف الضربــة( هــذه معنويــة 
األســدي  النظــام  اســتخدام  علــى  عقابيــة  منهــا  أكثــر  وحتذيريــة، 
للســالح الكيميــاوي ضــد )شــعبه(، علــى حــد قــول رئيســة الــوزراء 

الريطانيــة )تريــزا مــاي(.
علــى كل حــال، أخبــار دمشــق تؤكــد، وفــق صفحــات الفيســبوك، 
أن النــاس هنــاك عاشــوا ســاعة مــن اجلحيــم خــالل دقائــق الضربــة، 
وأن األصــوات اآلتيــة مــن مطــار املــزة العســكري، ومركــز البحــوث 
األوىل  الفرقــة  مقــرات  ويف  وبــرزة(،  )مجــرااي  قاســيون  يف  العلميــة 
يف )الكســوة(، تــدل علــى حجــم تدمــر هائــل ســتؤكده أو تنفيــه 
الــي ميكــن أن يبثهــا، الحقــاً، أقطــاب العــدوان الثالثــي  الصــور 

ليؤكــدوا أيضــاً علــى جناعــة أســلحتهم يف نشــر الدمــار.
يبــدو  الغربيــة،  الروســية  البــاردة  احلــرب  عناصــر  عكــس  وعلــى 
ســجال الســوريني يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ســاخناً، أبدوات 
الــكالم، لكــن بكلمــات مــن عيــار اخليانــة، وبفــرح موالــني بعــدم 
ســقوط النظــام يف هــذه املزحــة الغربيــة ثقيلــة الظــل، علــى غــرار مــا 
حــدث بعــد هزميــة 1967، عندمــا فشــلت إســرائيل يف إســقاط 

األنظمــة )التقدميــة( يف املنطقــة العربيــة.
يف النتيجــة، بــدا أن )نصــف الضربــة( جــاءت مبثابــة )بروفــة معركــة( 
نظريــة لتجريــب الســالح الغــريب الذكــي اجلديــد، كــرد متأخــر علــى 
املنــاورات احليــة املســتمرة للســالح الروســي منــذ أكثــر مــن ســنتني 
ونصــف الســنة، لتصبــح الســماء الســورية معرضــاً مفتوحــاً لتســويق 
يف  العــادة  جــرت  تروجييــة كمــا  إىل كتيبــات  حيتــاج  ال  الســالح 

معــارض التســويق.
وبعــد كل مــا حــدث يف ســوراي، خــالل أكثــر مــن ســبع ســنوات، 
املؤكــد أن نصــف ثــورة ال ميكــن أن تقضــي علــى حكــم دكتاتــوري 
عســكري، كمــا أن )نصــف ضربــة( لــن جتعــل داعمــي النظــام مــن 
روســيا وإيــران يرتاجعــون بعــد أن قامــروا كل هــذه الســنوات ابملــال 

والســالح والــدم.
الثــورة  علــى  ذلــك  يصــح  مــكان،  إىل  تــؤدي  ال  طريــق  فنصــف 
الســورية، كمــا يصــح علــى جمهــود النظــام يف احلفــاظ علــى مزرعتــه، 
ويصــح علــى موقــف روســيا وإيــران الداعمتــني لنظــام األســد، وعلــى 
موقــف أمــركا ودول غربيــة ال هــي داعمــة للنظــام وال هــي ضــده.
وإذاً مل يكــن هلــذه الضربــة النصــف، أو الربــع، مــا يكملهــا إىل ضربــة 
كاملــة، اليــوم أو غــداً، ابجتــاه إقنــاع روســيا حتديــداً كــي جتــر نظــام 
األســد إىل حــل سياســي، فإهنــا تكــون قــد ســامهت يف زايدة تعقيــد 
شــروط املصاحلــة الســورية بــني انس النظــام وأعدائــه، دون أن يعــي 

ذلــك أن العــداء بــني النظــام وأمــركا ســيكون أبــدايً.
هــذا مــا قــد يقولــه تالميــذ كيســنجر قريبــاً، وهــو احلامــل ألســرار 
 ،1967 ســوراي  يف  للدفــاع  وزيــراً  أن كان  منــذ  األب،  األســد 
احلــرب  معــارك  مبحطــات  مــروراً  و1973،   ،1970 وســوراي 
اللبنانيــة، حــى حــرب حتريــر الكويــت مــن احتــالل صــدام حســني.

أعلــن النظــام الســوري عقــب الضربــة الغربيــة األخــرة الــي تعرضــت هلــا 
مواقعــه )النصــر(، مــن دون أن يُعلــن علــى مــن انتصــر، والضربــة طبعــاً مل 
تكــن هلــا قيمــة ميدانيــة، وهــي كانــت أشــبه برســالة انعمــة، لكــن منطــق 
)النصــر( يشــتغل آبليــة أخــرى ال عالقــة هلــا مبــا جــرى، ذاك أن وظيفتــه 
اســتنهاض عصبيــة مــن حــول النظــام تقيــه ممــا تســرب مــن أوهــام حــول 

هشاشــته.
النظــام الســوري مل ينتصــر علــى التحالــف الغــريب الــذي وجــه إليــه الضربــة 
أعلــن  لقــد  احلــال،  بطبيعــة  اإلســرائيليني  علــى  ينتصــر  ومل  العســكرية، 
انتصــاره يف حــرب أخــرى، حاجتــه إىل النصــر فيهــا كبــرة، النظــام عــاد 
وانتصــر علــى النــاس الذيــن قصفهــم ابلكيمــاوي، أمــركا وحلفاؤهــا غــر 
معنيــني مبــا أعلنــه النظــام، الرســالة الــي وجهوهــا عــر غاراهتــم جــاءت يف 
ســياق آخــر متامــاً، فقــد أرادت كل مــن واشــنطن ولنــدن وابريــس أن 
تقول ملوســكو إن ســورية ليســت منطقة نفوذ روســي ابملطلق وإن لبوتني 
شــركاء يف النفــوذ وحيــق هلــم توجيــه ضــرابت للنظــام ســاعة يشــاؤون، وهــا 
هــم  الســوري،  ســياقه  يعنيهــم يف  ســورية ال  الصــراع يف  يفعلوهنــا،  هــم 
هلــم حبقهــم  اعرتفــت  بدقــة، وموســكو  املهمــة  أيضــاً، وحققــوا  انتصــروا 

يف الــرد.
انتصــر أيضــاً،  الغــريب  الغــارات، والتحالــف  بعــد  انتصــر  بشــار األســد 
وكانــت موســكو وطهــران قــد ســبقتا اجلميــع إىل )النصــر(، مثــة مهــزوم 
واحــد يف هــذه املعادلــة، أهــل دومــا الذيــن قالــت العواصــم الغربيــة إهنــا 
معنيــة مبعاقبــة مــن قصفهــم ابلكيمــاوي، وقــال النظــام إنــه انتصــر عليهــم. 
)النصــر( ضــروري يف معادلــة العالقــة القاتلــة بــني النظــام وبــني اجلماعــات 
األهليــة مــن حولــه، هــو كيميــاء هــذه العالقــة، وهــو مؤشــرها ووجهتهــا، 
فــأن يتوهــم الســوريون أن النظــام الــذي يقتلهــم مهــزوم أو غــر منتصــر، 
فــإن األخــر ســيفقد القــدرة علــى حكمهــم وعلــى قتلهــم، خرافــة النصــر 
يُعــد هلــا قبــل وقــوع احلــرب عــادة، ذاك أهنــا أهــم مــن احلــرب نفســها، 
وأهــم مــن نتائجهــا، وهــذه معادلــة ليســت جديــدة، فعقــب نكســة العــام 
1967 تعلــم العــرب وأنظمتهــم ابلدرجــة األوىل أن ال قيمــة للحــروب 
إال إبعــالن النصــر بعدهــا، النكســة كانــت اهلزميــة األخــرة، وبعدهــا رحنــا 
تلــو اآلخــر، و )عــدوان( حائــر بنــا، لقــد دمــران وأهنــك  ُنســجل نصــراً 
اقتصــادان وقتــل منــا أضعــاف مــا قتلنــا منــه، وهــا حنــن نعلــن انتصــاران، 

األعــداء يفركــون عيوهنــم غــر مصدقــني! كيــف ميكــن هــزم هــؤالء؟.
القصــة هــي يف مــكاٍن آخــر متامــاً، العــدو غــر معــي بـــ )نصــران(، وحنــن 
إذ انتصــران يف حربنــا معــه، مل ننتصــر عليــه، هــذه هــي املعادلــة، هــو حقــق 
أهدافــه مــن احلــرب، وحنــن حققنــا أهدافنــا، عليــه إذاً أن يعــرتف لنــا هبــذا 
)النصــر(، ومــع تقــدم األايم شــعر العــدو أبن نصــران ال يضــره، فــراح 

يعــرتف لنــا بــه.
حصــل هــذا متامــاً يف لبنــان يف حــرب العــام 2006، فإســرائيل حققــت 
أهدافــاً يف هــذه احلــرب مل حتققهــا طــوال مرحلــة حروهبــا يف لبنــان، هدنــة 
علــى احلــدود هــي األطــول منــذ أتســيس إســرائيل، و15 ألــف جنــدي 
اللبنانيــة،  والبلــدات  املــدن  هائــل يف  ودمــار  دويل حيرســون حدودهــا، 
مــن عشــرة  احلــرب ســقط أكثــر  إســرائيلي يف هــذه  قتيــل  ومقابــل كل 
لبنانيــني، وبعدهــا أعلــن حــزب هللا )النصــر(، وحينهــا تيقنــت تــل أبيــب 
مــن أهنــا غــر معنيــة هبــذا اإلعــالن، وتعاملــت معــه بصفتــه حــداثً خــارج 
احلــدود، ومل تكــن خمطئــة، ذاك أن حــزب هللا نقــل بعــد ذلــك جهــوده 
إىل  وبعدهــا  بــروت  إىل  وغــادر  عليهــا  انتصــر  حدودهــا،  عــن  بعيــداً 

دمشــق، فهــل مــن )نصــر( مجيــل أكثــر مــن هــذا )النصــر(؟.
اليــوم أعلــن بشــار األســد الـــ )نصــر(، الــدول صاحبــة الضربــة، غــر معنيــة 
علــى مــا يبــدو إبعالنــه، لقــد نفــذت العواصــم الغربيــة غاراهتــا علــى مواقــع 
النظــام يف ســياق مهمــة أخــرى ليســت علــى اإلطــالق محايــة أهــل دومــا 
مــن غــاز الكلــور. رســالة إىل موســكو، وأخــرى إىل تــل أبيــب، وأتديــب 
النظــام ليــس بســبب قتلــه أهــل دومــا، فهــو يفعــل ذلــك كل يــوم، إمنــا علــى 
جترُّئـِـه علــى قتلهــم أبدوات ال يليــق ابجملتمــع الــدويل الســكوت عنهــا، لقــد 
قالــوا لــه اقتلهــم ابألدوات )احلــالل(، وهــو اليــوم بصفتــه منتصــراً ســيفعل 

عــزز هــذا.
ُ
ذلــك موقعــه امل

ســيموت أهــل دومــا مــن اآلن وصاعــداً مــواتً حــالاًل، وهــذا مــا ســُيخفف 
مــن األعبــاء الــي تُرهــق ضمــر هــذا الكــون املعــذب.

نصف ضربة ال تنصر نصف ثورة 
وال تنهيها أو تنهي النظام

ً
وإذ به منتصرا

كاتب وصحفي لبنانيكاتب وصحافي سوري

حازم األمينعلي العائد
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مــع كل خطــاب ترامــب القاســي واحلــازم يف األســبوع املاضــي، فــإن البديــل الــذي اختــاره مل حُيــدث 
أي أتثــر ظاهــر لتدمــر اآللــة احلربيــة األوســع لبشــار األســد أو مراكــز قيــادة ، ويبــدو مــن غــر 
املرجح أن تؤدي موجة القصف لليلة واحدة إىل تغير التوازن الكلي للقوى يف سورية بعد سبع 
ســنوات مــن احلــرب الدمويــة علــى الشــعب الســوري ، لكــن الرئيــس كان أيمــل أن يكــون ذلــك 
كافيــاً لــردع األســد عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــرة أخــرى، مــن دون أن تلحــق عمليتــه 

الكثــر مــن الضــرر إىل حــد إجبــار روســيا وإيــران علــى التدخــل.
ضــرب الرئيــس ترامــب إبرســال الصواريــخ والقذائــف إىل ســورية، أهدافــاً أكثــر واســتخدم قــوة نــران 
أكــر ممــا فعــل يف ضربــة عســكرية مشــاهبة نفذهتــا قواتــه يف العــام املاضــي، لكنــه اختــار يف هنايــة 
املطــاف مــا كان عمليــة مقيــدة وحمــدودة، والــي كانــت حمســوبة بوضــوح لتجنــب اســتفزاز راعيــي 

ســورية؛ روســيا وإيــران، ودفعهمــا إىل الــرد.
اختــارت الــوالايت املتحــدة وحلفاؤهــا األوروبيــون ثالثــة أهــداف بــداًل مــن القاعــدة اجلويــة الوحيــدة 
الــي مت اســتهدافها يف العــام املاضــي، واســتخدموا حنــو ضعــف عــدد األســلحة، ومــع ذلــك قــال 
مســؤولون أمركيــون، إن اهلجــوم ُقصــد منــه أن يكــون ضربــة متناســبة، موجهــة ابلتحديــد إىل مرافــق 
األســلحة الكيميائيــة الســورية بــداًل مــن طائفــة أوســع مــن األهــداف، والــي كانــت هجومــاً ملــرة 
واحــدة يف ليلــة واحــدة ملعاقبــة دمشــق علــى هجــوم يشــتبه أبهنــا شــنته ابلغــاز يف هنايــة األســبوع 

املاضــي.
يف األايم الــي ســبقت الضربــة، حــذر وزيــر الدفــاع األمركــي، )جيــم ماتيــس(، مــن القيــام هبجــوم 
ســريع مــن دون وضــع اســرتاتيجية مدروســة بعنايــة، وعــر عــن قلقــه مــن إمكانيــة تصعيــد الصــراع 
عــن طريــق جــر روســيا وإيــران إىل مواجهــة أعمــق مــع الــوالايت املتحــدة، حيــث توجــد للبلــدان 
الثالثــة قــوات علــى األرض، وبوجــود قــوات روســية وإيرانيــة تدعــم حكومــة الرئيــس بشــار األســد 

يف البلــد، ســيطر طيــف احتماليــة حــدوث أخطــاء علــى أذهــان املخططــني العســكريني.
وقــال )ماتيــس( للصحفيــني يف البنتاغــون، إن الضربــة ُصممــت لتقليــل احتمــاالت قتــل اجلنــود 
الــروس مــن دون قصــد، وقصــر الضــرر علــى املرافــق املرتبطــة مباشــرة برتســانة األســلحة الكيميائيــة 
الســورية، ويف حــني وصفهــا )ماتيــس( أبهنــا )ضربــة قويــة(، فإنــه قــال أيضــاً: )اآلن هــذه ضربــة ملــرة 

واحــدة، وأعتقــد أهنــا أرســلت رســالة قويــة جــداً لثنيــه وردعــه عــن فعــل ذلــك مــرة أخــرى(.
يف الســاعات واألايم الــي ســبقت الضربــة، شــغلت العواقــب احملتملــة للضربــة أذهــان املســؤولني 

الذيــن اجتمعــوا يف وزارة الدفــاع األمركيــة، ويف غرفــة دراســة الوضــع يف البيــت األبيــض.
ويف هــذه االجتماعــات، شــكك املســؤولون األمركيــون يف احتمــال أن تقــوم روســيا أو إيــران 
بشــن هجــوم مضــاد ضــد قــوات الــوالايت املتحــدة يف املنطقــة، لكنهــم ركــزوا أيضــاً علــى احتمــال 
شــن عمليــات إنتقــام مــن قبــل موســكو وطهــران، والــي قــد يكــون مــن الصعــب علــى واشــنطن 
االســتعداد هلــا أو التمكــن مــن الدفــاع ضدهــا. لكــن مســؤولني أمركيــني قالــوا إهنــم يســتعدون للــرد 
علــى جمموعــة مــن األعمــال االنتقاميــة احملتملــة - مبــا يف ذلــك التعــرض لضربــة بواســطة اإلنرتنــت، 

والــي قــد يعيــق االتصــاالت مــع قــوات الــوالايت املتحــدة يف مناطــق القتــال.
ركــزت اللغــة الســاخنة الــي اســتخدمت يف األايم الــي ســبقت الضربــة علــى روســيا بقــدر مــا ركــزت 
عــن ســورية نفســها -إن مل يكــن أكثــر- وهــو مــا أبــرز خماطــر االنــزالق إىل دوامــة رمبــا تفضــي إىل 

مواجهــة أكثــر خطــورة بــني اخلصمــني الســابقني يف احلــرب البــاردة.
توجــد قــوات روســية وقــوات مــن املرتزقــة التابعــة هلــا يف ســورية، كمــا توجــد قــوات وميليشــيات 
األمركيــني  اجلنــود  آالف  ضــد  انتقاميــة  عمليــات  تنفــذ  أن  ميكــن  والــي  أيضــاً،  هنــاك  إيرانيــة 
املوجوديــن يف ســورية والعــراق، وكان أفــراد الــوالايت املتحــدة يف أربيــل املدينــة الكرديــة يف مشــال 
العــراق، جيهــزون أنفســهم الحتمــال التعــرض إىل هجــوم إيــراين ُيشــن علــى قواهتــم هنــاك، وفقــاً 

ملســؤول أمركــي.
بعــد أايم مــن التحذيــر مــن أن الرئيــس ترامــب خيطــط الختــاذ إجــراء عســكري، نقلــت ســورية بعضــاً 
مــن طائراهتــا إىل قاعــدة عســكرية روســية علــى أمــل ردع األمركيــني عــن مهامجتهــا هنــاك - وهــو 
مــا قــد يــؤدي يف حــال حدوثــه إىل اســتدراج أعمــال عدائيــة بــني قــويت احلــرب البــاردة، وقــد حــرص 
ترامــب علــى عــدم اســتهداف تلــك القاعــدة يــوم اجلمعــة، وجتنــب إمكانيــة إصابــة أهــداف روســية، 

وإمنــا حافــظ بذلــك أيضــاً علــى ســالمة الســالح اجلــوي الســوري.
وقــال الســيناتور )ليندســي جراهــام(، اجلمهــوري مــن واليــة كارولينــا اجلنوبيــة، قبــل ســاعات مــن 
الضربــة، إنــه يشــعر ابلقلــق مــن واقــع احلــذر الشــديد الــذي تتوخــاه القيــادة العســكرية األمركيــة، 
وقــال يف حديــث إلذاعــة فوكــس نيــوز: )إنــي قلــق ممــا إذا كان لدينــا اجلنــراالت املناســبون أم ال(.

وأضاف: )إذا كان قادتنا العسكريون يستمعون إىل بوتني، مث نرتاجع ألن بوتني يهدد ابالنتقام، 
فــإن هــذه كارثــة علينــا يف مجيــع أحنــاء العــامل، ال ميكنــك أن تــدع دكتاتــوراً خيــرك مبــا جيــب عملــه إزاء 

دكتاتــور آخــر قــام بعبــور اثنــني مــن اخلطــوط احلمراء(.

جــاءت الضربــة العســكرية املزدوجــة مــن أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا علــى بعــض املناطــق الســورية، ليكتمــل املشــهد 
اإلســتباحي املفتــوح لســوراي الــذي تســبب فيــه معتــوه دمشــق، بعدمــا اســتدعى كل ضبــاع األرض حلمايتــه مــن 
الســقوط واســتباحة ســوراي وقتــل أبنائهــا، وأيضــاً جــاءت الضربــة لتبصــق يف وجــه كل حاكــم عــريب متخــاذل وتؤكــد 
أننــا نعيــش حقبــة اســتعمارية جديــدة أبنظمــة داخليــة تدعــى الوطنيــة وهــي يف حقيقتهــا ذيــل لالســتعمار، تقــوم 

مبهــام وظيفيــة ال عالقــة هلــا حبــب الوطــن ومحايتــه. 
لقــد جّســد املتنــي قدميــاً يف بيّــت مــن أبيــات قصائــده حالــة اخلنــوع والــذل الــي تســّيطر علــى حــكام العــرب اليــوم، 

أمــام تلــك الكــوارث الــي حلّــت بنــا بســبب اســتبدادهم وسياســاهتم العميــاء، فقــال:
أراِنُب َغَر أنـُّهُم ُمُلوٌك..  ُمَفتََّحٌة ُعُيونـُُهُم نَِياُم

فلمــاذا شــّبة املتنــي ملــوك العــرب ابألرانــب يف هــذا البيــت؟ إن األرنــب ال ينــام إال وهــو مفتّــح العينــني فــإذا جــاء 
صيّــاد مبتــدئ ليصطــاده ظــنَّ أنــه مســتيقظاً، فيرتكــه دون مســاس، أمــا إذا كان الصيــاد علــى درجــة عاليــة مــن 
االحــرتاف، اصطــاده هبــدوء واطمئنــان دون أن يشــعر ، وذلــك لعلمــه حبــال األرانــب وطبيعــة تكوينهــا، وهنــا 
أراد املتنــي أن ُيســقط هــذا املعــى علــى حــال اجلــن واهلــوان الــذى خنــر يف عظــام زعمــاء العــرب ومــدى ضعفهــم، 
وســهولة اصطيادهــم مــن النظــم الغربيــة وأمريــكا، عــر خمططــات طويلــة املــدى تنــال مــن وحدهتــم وتنتهــك كرامتهــم 
الــي تبعثــرت علــى موائــد اللئــام، يف حــني أن النظــرة العامــة تقــول أن منطقتنــا هــي أغــى املناطــق يف العــامل بعــد 
أن حباهــا هللا بنعــم وثــروات طبيعيــة مقابــل اجلفــاف األرضــي ونــدرة املــوارد لــدى كثــر مــن دول الغــرب !!، 
ومــع ذلــك فهــم يقــودون العــامل ورايتهــم ترفــرف عاليــة يف مســاء العلــم والتقــدم احلضــاري، وحنــن ال نــزال نعيــش يف 
ختلّــف علمــي وضعــف سيأســى أدى إىل فــرض الغــرب وصايتــه علينــا وحكــم علينــا ابلتبعيــة يف شــى منــاح احليــاة 
الفكريــة والسياســية والعســكرية، حــى حتولــت املنطقــة إىل حلبــة كبــرة لصــراع القــوى العظمــى اخلاســر الوحيــد 

فيهــا هــم العــرب. 
إن العــرب هــم الصفــر الــدويل، ليــس هلــم ســيادة يف قــرار وال انفــراد يف اختــاذ رأي أو فــرض رؤيــة مســتقبلية 
للمنطقــة، بــل لقــد حتــّول هاجــس األمــن واالســتقرار يف بالدهــم إىل غايــة ال تُــدرك، بعدمــا تقســمت املنطقــة 
إىل فــرق عرقيــة غذهتــا الطائفيــة البغيضــة ابلتطــرف والكراهيــة جتــاه كل مســلم!!، بــل أصبحنــا كالكــرة بــني أرجــل 
األعــداء يلعبــون بنــا علــى موائدهــم السياســية، وتكاثــر األكلــة علــى القصعــة ومل يعــد فيهــا ســوى بقــااي مــن الفتــات 

املتناثــر املتســاقط مــن بــني أنياهبــم الغــادرة.
فالســوريني منــذ ســبع وهــم يصرخــون، يُقتلــون بشــى الوســائل وال أحــد يلتفــت إليهــم، حتصدهــم طائــرات الغــدر 
الروســي وتنتهــك حرماهتــم امليلشــيات اإليرانيــة بغطــاء طائفــي بغيــض مبباركــة إيرانيــة، وصمــت دويل فقــد ضمــره 
وســقطت مبادئــه املصطنعــة الــي يتغــّى هبــا ليــاًل وهنــاراً يف احملافــل واملؤمتــرات الدوليــة، ومــا الضربــة الــي ضربتهــا 
أمريكا وحلفاؤها إال رداً على روســيا وتذكرها أبهنا حاضرة بشــدة، بعد أن ســاورها الشــك أن أمريكا خرجت 

مــن اللعبــة وتركــت الســاحة هلــا وإليــران، فهــذه ضربــة مصــاحل وليســت انتقامــاً للشــعب الســوري. 
ومــع كل هــذا مل يتحــرك جفــن حاكــم عــريب واحــد جتــاه هــذه الضربــة الــي ســوف متهــد لضــرابت أخــرى قادمــة، 
ليتكــرر الســيناريو العراقــي مــن جديــد، يف حــني أهنــم هرولــوا وفزعــوا حــني اشــتعلت النــران يف جســد الكيــان 
الصهيــوين علــى أرض فلســطني ســابقاً، وهــرول اجلميــع لنجدهتــم وتقــدمي فــروض الــوالء والطاعــة كــي ينالــوا رضــا 
الكيــان الصهيــوين، يف مشــهد فاضــح كشــف جــذور اخليانــة املتأصلــة يف دم هــؤالء األعــراب ومــدى أتمرهــم 

علــى قضــااي األمــة.
إن مــن ســنن هللا يف خلقــه أنــه ينــزل البــالء علــى بعــض البــالد املســلمة ليختــر إســالم البلــدان األخــرى وينظــر مــا 
الــذي ســيفعلونه إلخواهنــم املســتضعفني، والشــدة الــي نزلــت ببــالد الشــام فضحــت العروبــة الزائفــة الــي يــرتّن هبــا 
العــرب، وكشــفت زيــغ قلوهبــم ووالئهــم للغــرب الصليــي فتلطخــت أيديهــم بدمــاء األبــرايء وســوف تصحبهــم اللعنــة 
إىل أن ميوتــوا ولــن يرحــم التاريــخ أحــداً منهــم، لكــي أقوهلــا مبــلء فمــي أن ســوراي ســوف ترجــع للحاضنــة العربيــة 

لؤلــؤة وجوهــرة علــى اتج الشــام الــرؤوم الــي ابركهــا القــرآن الكــرمي ومدحهــا النــي حــني قــال:
)اللهم ابرك لنا يف شامنا( وكررها ثالث مرات.

ســوراي ســوف تعود أصمد عوداً وأثبت عموداً، فالشــدة برتاء ال دوام هلا وإن طالت، وســوف نقول مجيعاً هذا 
مــا وعــدان هللا ورســوله وصــدق هللا ورســوله، وأمــا أنــت اي بشــار اي ســادن بيــت النــار، اي العــق حــذاء القيصــر 

فأبشــر مبــا يؤملــك فلــن يــدوم لــك بوتــني وال خامنئــي، وســُتهزم ومتــوت موتــة علــى شــاكلة أعمالــك اإلجرامــي. 
رحــم هللا الفنــان الفلســطيي )انجــي العلــي( رســام الكاريكاتــور املبــدع، فقــد رســم يومــاً شــخصية رجــل مســني 
يزحــف مبؤخرتــه العاليــة، إشــارة إىل اإليقــاع السياســي البطــيء يف حتــرك زعمــاء الــدول العربيــة جتــاه القضيــة 
الفلســطينية، هكــذا كان حــال األنظمــة وقتهــا، فكيــف لــو كان يعيــش بيننــا اآلن ويــرى تلــك املؤخــرات وقــد 
قعــدت عــن احلركــة والتصقــت يف األرض يركلهــا الرائــح والغــادي أبقدامهــم دون رمحــة، رحــم هللا العــرب، ابألمــس 

كانــوا هنــا واليــوم قــد اتهــوا.

األيقاظ النيامالحديث القوي والفعل الضعيف

باحث وكاتب سوري

علي الصاويد. غريب الحسين

كاتب وصحفي ... من مصر
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İstişare Kurulu Toplantısı Van’da Yapıldı

Anadolu Platformu İstişare Kurulu toplantısı Gökkuşağı Derneği’nin ev sahipliğinde 21 Nisan 2018 
Cumartesi günü Van’da yapıldı. Anadolu Platformu İstişare Kurulu’nun bu ayki toplantısı, “Değerler ve 
Desenler” Sempozyumu münasebetiyle 21 Nisan 2018 Cumartesi günü Van’da yapıldı. İstişare Kurulu 
başkanı Zekeriya Şengöz ve üyeler Van Gökkuşağı Derneği’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek aylık 
olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp değerlendirildi.

عقــدت اهليئــة االستشــارية ملنتــدى األانضــول اجتماعهــا يــوم الســبت21 نيســان 2018 يف مقــر مجعيــة قــوس قــزح مبدينــة وان 
شــرقي األانضــول، واحتضنــت اجلمعيــة االجتمــاع الشــهري االعتيــادي الــذي حضــره رئيــس اهليئــة االستشــارية )زكــراي شــنگوز( 

وأعضــاء اهليئــة، وتباحــث اجملتمعــون املــواد املدرجــة يف جــدول األعمــال ومت تقييمهــا.

رحلة في شرق تركيا قامت بها طالبات اتحاد طلبة األناضول
Anadolu Öğrenci Birliği Kız Öğrencilerinden Doğu Gezisi

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB) Gaziantep Şubesi Yüksek Öğretim Birimi kız öğrencileri Mardin, Midyat, 
Diyarbakır, Batman’a gezi düzenledi. 14-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen geziye Bülbülzade Eruslu 
Kız Yurdu’nda kalan 41 üniversite öğrencisi katıldı. Gezide; Mardin, Midyat, Diyarbakır, Batman’daki 
tarihi ve turistik yerleri gezen öğrenciler hoşça vakit geçirdiler.

نظمــت وحــدة التعليــم العــايل يف فــرع احتــاد طلبــة األانضــول بواليــة )غازي عنتــاب( رحلــة للطالبــات يف والايت )مارديــن وميــدايت 
وداير بكــر وابطمــان( شــرقي تركيــا، الرحلــة متــت يف 14 و15 مــن نيســان 2018 وشــارك فيهــا 41 مــن طــالب اجلامعــة الــاليت 
يقمــن يف مبيــت )اروســلو( اخلــاص ابلبنــات والتابــع لوقــف بلبــل  زاده، وقــد قضــت الطالبــات أوقــااتً ممتعــة أثنــاء التجــول يف املوقــع 

التارخييــة والسياســية يف شــرق تركيــا وجنوهبــا الشــرقي.

قناة أولكه الفضائية تستضيف طورغاي آلدمير
Aldemir Ülke TV’nin Canlı Yayın Konuğu Oldu

Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Ülke TV’nin canlı yayın konuğu olarak Suri-
ye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 16.00’da 
Ülke TV’nin canlı yayın konuğu oldu.
Mustafa Yıldız’ın moderatörlüğünü yaptığı “Odak Noktası” adlı programa katılan Aldemir Suriye’ye 
düzenlenen hava harekâtı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu.

اســتضافت قنــاة )أولكــه( الفضائيــة الســيد )طورغــاي آلدمــر( رئيــس اهليئــة التنفيذيــة ملنتــدى األانضــول للحديــث عــن آخــر 
التطورات يف سوراي يف برانمج )نقطة ساخنة( الذي يبث مباشرة يف الساعة 16 من عصر اإلثنني 16 نيسان 2018 ويقدمه 
اإلعالمــي )مصطفــى يلــدز(، وقــدم )آلدمــر( يف مشــاركته التلفزيونيــة هــذه تقييمــه للتطــورات الــي شــهدهتا الســاحة الســورية بعــد 

العمليــات اجلويــة الــي نفذهتــا أمريــكا وحلفاؤهــا يف ســوراي مؤخــراً.

تتويج الفائزين في مسابقة »صورة وآية«
“Bir Fotoğraf Bir Ayet” Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde uygulanan “Bir 
Fotoğraf Bir Ayet” yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
15 Nisan Pazar günü İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Gençlik Şöleni ve ödül 
törenine Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birim Başkanı Adem Er, Anadolu Öğrenci Birliği Genel 
Başkanı Mesut Çaça, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu İstişare Kurulu 
üyesi Ramazan Kayan, Aksa Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Çamurluoğlu, AÖB Ortaöğretim İstanbul 
Bölge Sorumlusu Sıddık Karaduman, dereceye giren öğrenci ve velileri, yarışma jüri üyeleri ve çok 
sayıda öğrenci ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

نظمــت وحــدة التعليــم املتوســط يف احتــاد طلبــة األانضــول يف عمــوم تركيــا مســابقة بعنــوان )صــورة وآيــة( ومت توزيــع اجلوائــز علــى 
الفائزيــن. احتضــن مركــز علــي أمــري للثقافــة إبســطنبول يــوم األحــد 15 نيســان 2018 تظاهــرة شــبابية ومراســم تتويــج الفائزيــن 
حضرهــا رئيــس وحــدة التعليــم املتوســط ابحتــاد طلبــة األانضــول الســيد )أردم أر(، ورئيــس احتــاد الطلبــة الســيد )مســعود چاچــا(، 
ورئيــس منتــدى األانضــول الســيد )طورغــاي آلدمــر(، وعضــو اهليئــة االستشــارية ملنتــدى األانضــول الســيد )رمضــان قــااين(، 
ورئيــس وقــف التعــاون مــع األقصــى الســيد )أمحــد چامورلــو(، ومســؤول منطقــة إســطنبول يف وحــدة التعليــم املتوســط الســيد 
)صديــق قارادومــان(، والطلبــة الفائــزون ابجلوائــز، وأولياؤهــم وجلنــة التحكيــم وعــدد كبــر مــن الطلبــة ممثلــي منظمــات اجملتمــع املــدين.
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ممثلية جمعية إييلكدر في مدينة البستان تنظم نزهة للطلبة
İyilikder Elbistan Temsilciliğinden Öğrencilere Piknik

İyilikder Elbistan temsilciliğince, Evde Karakter Eğitimi kapsamında eğitim gören Suriyeli çocuklar ve 
ailelerine yönelik Pınarbaşı mesire alanında piknik düzenlendi. Çok sayıda velinin de öğrencileri ile bir-
likte ilgi gösterdiği piknik etkinliğine toplam 140 kişi katıldı. Öğrenciler de eğitim esnasında öğrendikleri 
piyesleri sundular. Doyasıya oyunlar oynayan çocuklar,güneşli havanın tadını çıkardılar.

يف إطــار برانمــج التعليــم املنــزيل نظمــت ممثليــة مجعيــة إييلكــدر يف مدينــة البســتان نزهــة لفائــدة األطفــال الســوريني عائالهتــم يف 
منتــزه )پينارابشــى(. وشــارك يف النزهــة والنشــاطات املنتظمــة علــى هامشــها 140 شــخصاً مــن بــني تالميــذ وأوليــاء، وعــرض 
التالميــذ مقتطفــات مســرحية تعلموهــا أثنــاء دراســتهم. واســتمتع األطفــال أثنــاء النزهــة ابلكثــر مــن األلعــاب يف ذلــك الطقــس 

املشــمس الرائــع.

زيارة لمقهى البوصلة حبلى بالمعاني
Pusula Kitabevi’ne Anlamlı Ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Ali Bar-
dakoğlu, Prof. Dr. Mehmet Görmez, TMSF Eski Başkanı Ahmet Ertürk, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 
İl Müftüsü Ahmet Çelik, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve GAÜN Rektör Yardımcılarından 
oluşan heyet Pusula Kitabevi’ni ziyaret etti. 13 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen ziyarette kitabevini 
inceleyen heyet üyelerine Anadolu Öğrenci Birliği öğrencileri tarafından üç dilde çıkarılan Hemhal Der-
gisinin tanıtımı yapıldı. Ziyarette Pusula Kitabevi’ni gezerek kitapları inceleyen heyet üyeleri rafların 
doluluk oranından çok memnun kalırken, Gaziantep’te böyle bir kitapevinin özellikle de gençlerin yoğun 
olarak yaşadığı yerlerde olmasını çok anlamlı bulduklarını belirttiler. Heyet üyeleri projenin diğer illerde-
ki üniversitelere de örnek olmasını temenni ettiler.

زارت رئيســة بلديــة غــازي  عنتــاب الكــرى )فاطمــة شــاهني( دار البوصلــة للنشــر، ورافقهــا يف هــذه الــزايرة وفــد يضــم الرئيــس الســابق 
لرائســة الشــؤون الدينيــة الروفيســور )علــي بــرداق  اوغلــو(، والرئيــس الســابق لصنــدوق األمــالك املصــادرة )أمحــد أرتــورك(، ورئيــس 
جامعــة غازي عنتــاب الروفيســور )علــي گــور( وانئبيــه، ومفــي الواليــة )أمحــد چليــك(، ورئيــس وقــف بلبــل  زاده )طورغــاي آلدمــر(.

الــزايرة الــي متــت يــوم اجلمعــة 13 نيســان 2018 عايــن فيهــا الوفــد دار البوصلــة، كمــا تعرفــوا علــى جملــة )مهحــال( الــي يصدرهــا طلبــة 
احتــاد طلبــة األانضــول بثــالث لغــات. وجتــول الوفــد يف أقســام دار النشــر مطلعــني علــى منشــوراهتا، وعــر أعضــاء الوفــد عــن امتناهنــم 
مــن نســبة امتــالء الرفــوف ابلكتــب، مؤكديــن أن وجــود مثــل دار النشــر هــذه يف مدينــة غــازي  عنتــاب وإقبــال الشــباب عليهــا أمــر 
حيمــل معــاين مهمــة، وعــر الوفــد عــن متنياتــه بتعميــم هــذا النمــوذج مــن دور النشــر علــى بقيــة اجلامعــات يف خمتلــف الــوالايت الرتكيــة.

اإلثم األكبر في القرن الـ21 اللجوء
21. Yüzyılın Büyük Günahı; Mültecilik

Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu tarafından düzenlenen öğretmen hasbihal seminerlerinin ba-
har dönemi altıncı semineri “21. Yüzyılın Büyük Günahı; Mültecilik” başlığı altında Bilim Eğitim Kültür 
Araştırmaları Merkezi (BEKAM) Konferans Salonunda yapıldı.
13 Nisan Cuma yapılan seminere Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu Başkanı Hıdır Akaslan, komi-
syon üyeleri ve davetliler katıldı. Ömer Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde konunun 
sunumu Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sever Işık tarafından yapıldı.

نظمــت جلنــة املدرســني يف وقــف بلبــل  زاده النــدوة السادســة مــن سلســلة نــدوات مســامرات الربيــع حتــت عنــوان )اللجــوء اإلمث 
األكــر يف القــرن الـــ21(، النــدوة احتضنتهــا قاعــة احملاضــرات مبقــر مركــز بيــكام للبحــوث العلميــة الرتبويــة والثقافيــة يــوم اجلمعــة 
13 نيســان 2018، وحضــر النــدوة رئيــس جلنــة املدرســني يف الوقــف )خضــر آق  اصــالن( وأعضــاء اللجنــة وعــدد مــن املدعويــن، 
وأدار أعمــال النــدوة الســيد )عمــر يلــدز( وقــد اســتمع احلاضــرون إىل مداخلــة الســيدة )كوثــر إيشــق( عضــو هيئــة التدريــس يف 

جامعــة غازي عنتــاب.
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موعدكم النصر

محامي مصري متطوع للدفاع عن السوريين في مصر

يوسف المطعني

ال يبدو أن الشــعب األحوازي بصدد التخلي عن قضيته، 
التــام  االســتقالل  إىل  وصــواًل  أحالمــه،  عــن  الرتاجــع  أو 
عــن دولــة الفــرس، الــي احتلــت أرضــه منــذ 93 عاًمــا أو 
يزيــد، كمــا أن الشــعب األحــوازي الــذي قــدًّم الكثــر مــن 
الشــهداء، وارتــوت أرض األحــواز العربيــة بدمائــه، وعــاىن 
مــا عــاانه مــن  قســوة املعتقــالت الفارســية، ومــن ضغــوط 
معاشــية أخــرى ، مــازال يعيشــها يوًمــا بعــد يــوم، وســاعة 
ايــران،  العــرب يف  متييــز عنصــري ضــد  إثــر ســاعة، ومــن 
يطــال حيــوات النــاس يف األحــواز، بشــكل أقــل مــا يقــال 
ــا مــع الديــن اإلســالمي احلنيــف،  فيــه، أنــه ال يتســق مطلًق
نظــام  ترفعــه حكومــات  مــا  مــع كل  ويتناقــض كليــة  بــل 
)املــاليل( املتعاقبــة مــن شــعارات، بــل يضــع أهــل احلكــم 
واملســلمني، ويشــر  العــداء لإســالم  يف طهــران يف ســلة 
وبشــكل واضــح إىل كــذب ادعــاءات حكــم )املــاليل( يف 
إيــران، مــن التبجــح مبســألة التقــارب بــني املذاهــب، ومــا 
شــابه ذلــك مــن أفعــال تتنــاىف مــع كل مــا جــاء بــه اإلســالم، 
بــل وتتعــدى ذلــك إىل االصطفــاف يف الطــرف املعــادي 
لإســالم واملســلمني، فعــاًل وممارســة قبــل أن يكــون قــواًل، 
وهــو مــا يوافــق مــا يقــال مــن أن مســألة التشــيع )أصــاًل يف 
ايــران( قــد جــاءت كمســألة سياســية  صفويــة، وركــواًب علــى 
صهــوة الديــن اإلســالمي احلنيــف، ومتســًحا بذلــك، مــن 
أجل حتقيق طموحات الفرس يف إعادة صوجلان )كســرى 
أنــو شــروان(، حــني مــرًّغ العــرب املســلمني أنفــه ابلــرتاب، 
العجــم، فهــم مازالــوا حيملــون  العــرب مــن  انتصــف  ويــوم 
أحــالم ذلــك، ويعملــون ميدانيًــا مــن أجــل عــودة الصوجلــان 
والســيطرة  األحــوازي،  الشــعب  بقتــل  ســواء  إال،  ليــس 
تصديــر  فكــرة  امتــداد  عــر  أو  وثرواتــه،  أراضيــه  علــى 
الثــورة اخلمينيــة، لتصــل إىل بــالد الشــام، وهــو مــا نشــهد 
فصولــه اليــوم، حيــث يقاتــل احملتــل اإليــراين، يف ســورية مــن 
وســط  البغيــض،  الفارســي  مشــروعه  إىل  الوصــول  أجــل 
العــريب واإلســالمي أواًل، ومــن  العــامل  صمــت مطبــق مــن 
مث اإلقليمــي والــدويل، ليُــرتك الشــعب الســوري يف الغوطــة 
الشــرقية وســواها، يالقــي الويــالت ،عــر القتــل ابلصواريــخ 
والراميل، أو الكلور والســارين والغاز، إىل هتجر الســكان 
األصليــني ابجتــاه مشــال ســورية، ليتــم إحــالل آخريــن بــداًل 
الدنيــا، عــر  بقــاع  مــن كل  قــد جــاؤوا هبــم  منهــم، كانــوا 
ميليشــياهتم الطائفيــة الشــيعية، مــن الباكســتان وأفغانســتان 

، ولبنــان والعــراق، وغــر ذلــك.
وبينمــا يتابــع الشــعب العــريب األحــوازي انتفاضتــه اليــوم، 
ضــد احملتــل اإليــراين، يـُـدرك العــرب ولــو متأخريــن، أن اخلطر 
اإليــراين ليــس خطــرًا علــى األحــواز وســورية ، واليمــن ولبنــان 
والعــراق فحســب، بــل هــو خطــر أكيــد ابت يهــدد املنطقــة 
برمتهــا، ويدفــع ابجلميــع إىل توخــي احلــذر، وإعــادة رســم 
خارطــة طريــق، ومشــروًعا عربًيــا إســالمًيا واضــح املعــامل، يف 
مواجهــة املشــروع اإليــراين، الــذي يتحــرك اســرتاتيجًيا، يف 
الواقــع العــريب، وحيقــق مــا عجــز عنــه يف ســنوات وحقــب 
ســلفت، هــو اليــوم حيقــق مــا عجــز عنــه يف ســورية والعــراق 
واليمــن، ويتطلــع إىل امتــدادات أكثــر خطــورة، ميكــن أن 
تطــال دول اخلليــج عموًمــا، وإذا مل يتنبــه اجلميــع لذلــك، 
ويقفــوا يف مواجهــة هــذا التمــدد اإليــراين الفارســي الطائفــي، 

فسوف ينطبق عليهم قول من قال يوًما ) لقد ُأكلُت يوم 
أُكل الثــور األبيــض(، وهــذا ليــس جمــرد حتليــل ملــا جيــري، بــل 
حنــن نشــهد مجيًعــا، فصولــه وخطواتــه علــى األرض، ومــن 
يعيش يف ســورية هذه األايم يدرك أن من حيكم يف ســورية 
ليــس نظــام اجملــرم الســفاح بشــار األســد، بــل هــو حكــم 
)املــاليل( اإليــراين، وهــو الــذي يتحكــم بــكل صغــرة وكبــرة، 
وهــو مــن أيمــر بضــرب الكيمــاوي علــى الشــعب الســوري، 
أهــل داراي  ــر  يُهجِّ الــذي  املتفجــرة، وهــو  الراميــل  وإلقــاء 
وجوبــر والغوطــة كلهــا، وهــو مــن يدفــع مرتبات )الشــبيحة(، 
ويســاهم يف الدعــم املــايل للبنــك املركــزي الســوري، ومــن 

يــدرب )الشــبيحة( يف طهــران ولبنــان، وداخــل ســورية.
الســورية،  الثــورة  ودعــم  اليــوم،  األحوازيــة  الثــورة  دعــم  إن 
أواًل،  أنفســهم  عــن  للدفــاع  مجيًعــا  العــرب  واجــب  هــو 
نتــدارك ســقوطها  الــي إن مل  وللــذود عــن حيــاض األمــة 
يف أيــدي اإليرانيــني، فســوف يكــون اليــوم الــذي ال ينفــع 
فيــه النــدم، ولســوف نتذكــر وقفــة أم )حممــد الصغــر( آخــر 
ملــوك األندلــس عندمــا وجــدت ابنهــا جالًســا علــى صخــرة 
مطلــة علــى قرطبــة وهــو يبكــي، فقالــت لــه )ابــِك كالنســاء 
ملــًكا مل حتافــظ عليــه كالرجــال(. وحــى ال نصــل إىل هــذه 
نــدرك ماهيــة أوضاعنــا ونتــالىف أخطــاءان،  احلــال، وحــى 
علينــا التصــدي مجيًعــا وبــكل مــا أوتينــا مــن قــوة، هلــذا التــرتي 
املغــويل املقبــل حنــوان مــن بــالد فــارس، ونواجهــه جمتمعــني 
وليــس متفرقــني، ملتحفــني ابلصــدق واألمانــة، ومعتمريــن 
ابلقيــم احلــق، دون التخلــي عــن اإلعــداد اجليــد، ابلســالح 
والعتــاد والعلــم، والتوحــد حــول كلمــة ســواء، ورأٍي ومشــروٍع 
عــريٍب نفعــي مصلحــي واحــد موحــد، متكئــني علــى مقولــة 
بثورتــه  خــرج  عندمــا  الســوري،  الشــعب  هبــا  اندى  طاملــا 
أواســط آذار 2011 ثــورة احلريــة والكرامــة ، وهــو يقــول 
)واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد( وهــي تنطبــق 
واحــد  واحــد  واحــد   ( لتكــون  متتــد  أن  جيــب  أو  اليــوم 
الشــعب العــريب واحــد( مــن األحــواز شــرقًا إىل دمشــق إىل 

الــرايض إىل القاهــرة والــرابط واجلزائــر.
 ويبــدو أنــه ال منــاص اليــوم مــن العــودة إىل التمســك مبنهــج 
العروبــة واإلســالم، والتوحــد حــول ذلــك، بــال )شــوفينية(، 
وال تعصــب، وال تكــور علــى الــذات، حيــث االنفتــاح علــى 
األســس  عــن  التخلــي  ودون  العصــر،  مســة  صــار  اآلخــر 
واملبــادئ والثوابــت، وصحيــح أننــا جــزء مــن هــذا العــامل، 
للعمــل  آليــات  وخلقــت  واحــدة،  قريــة  جعلتنــا  والعوملــة 
واحلركــة، البــد قائمــة، لكــن هــذا ال يعــي أن نســمح لطغــاة 
العصر من جموس وفرس أو طغاة الشــام، أو حوثيني أتباع 
إيران، أو مشاريع صهيونية استيطانية، تريد مع الفرس أن 

يبتلعــوا املنطقــة العربيــة برمتهــا.
 املطلــوب اآلن وأكثــر مــن أي وقــت مضــى إعــادة االعتبــار 
لوحــدة األمــة، والتمســك بثوابتهــا، واالســتناد علــى ثــورات 
الربيــع العــريب، ودعــم ســاحاته الــي ماتــزال مســتمرة، كثــورة 
األحــواز، وثــورة الشــعب الســوري، ولعــل ذلــك فيمــا لــو مت 
التفكــر فيــه وحنــن علــى أبــواب قمــة عربيــة، ينتــج مــآالت 
جديــدة متجــددة، ميكــن أن تضعنــا يف أنســاق حديثــة، 
مُتكِّــن األمــة كل األمــة مــن الوصــول إىل منتهــى هناراهتــا 

األكثــر إشــراقًا.

اجلميــع يرتقــب الضربــة احملتملــة واملتوقعــة واملؤكــدة رمبــا علــى ســوراي مــن أمريــكا 
مؤيــد  بــني  الســوريني  اإلخــوة  مــن  والرغبــات  الــردود  تباينــت  ولقــد  والغــرب، 
للضربــة ومعــارض هلــا، ومنهــم مــن هــو مــرتدد واتئــه مــا بــني الرفــض والقبــول وأان 

يل حتليــل شــخصي:
املوقــف األمريكــي الغــريب :- ال يعنيــه الشــعب الســوري فليــس الشــعب ميــوت 
فقــط ابلكيمــاوي وإمنــا مــات بعــد أن أمطرتــه مســاء ســوراي ابلراميــل املتفجــرة 
والنــاابمل والفســفورى وكل أســلحة الدمــار ســواء القــدمي منهــا أو املطلــوب جتربتــه 
ومــن مث حــرَّك  قتــل ســتون شــخصاً قضــوا ابلكيمــاوي ضمــر العــامل املغيــب، 
واحلقيقــة ان االمريــكان والغــرب شــعروا بســحب البســاط مــن حتــت أرجلهــم 
ســواء مــن روســيا أو إيــران، وأخــرا إنشــاء احللــف اإليــراين الروســي الرتكــي وعليــه 
مت اســتغالل قصــة الكيمــاوي أســوة مبوقــف العــراق يف تســعينيات القــرن املاضــي،  
مــع مراعــاة نشــوء فكــرة إعــادة تقســيم مــا يســمى ابلشــرق األوســط اجلديــد، فــال 
الشــعب الســوري وال النظــام الســوري مــن ضمــن حســاابت أمريــكا أو الغــرب

املوقــف الروســي: - هــو ال يدافــع عــن نظــام مؤكــد ســقوطه، هــم يدافعــون علــى 
مــا متلكــوه مــن األرض الســورية والقواعــد العســكرية واملصــاحل االقتصاديــة.

املوقــف العــريب: - الســكوت والرضــاء علــى مــا جيــري واختــاذ الوضــع الســوري 
فزاعــة لشــعوهبم لتكريــس الديكتاتوريــة وختويــف شــعوهبم مــن جمــرد التفكــر يف 
املطالبــة أبيــة حقــوق ويتخــذون الوضــع الســوري ترهيبــاً لنظمهــم الديكتاتوريــة 
القمعيــة - فضــاًل عــن اإلمــالءات )الصهيــو أمريكيــة( بضــرورة الســكوت بــل 

وتبــي مواقفنــا إذا لــزم األمــر.
أمــا الشــعب الســوري، فمنهــم مــن ترضيــه وتســعده الضربــة ليــس حبــاً وخيانــًة 
ألوطاهنــم لكــن مــن منطلــق أهنــم مل يبــق هلــم وطــن، ســيما بعــد إغــالق األبــواب 

العربيــة يف وجوههــم وإن مــا ابت هلــم مصلحــة مباشــرة يف ســوراي األســد 
ونظامــه وعليــه فــإن الشــيطان إذا ضــرب ســوراي فأهــاًل ابلشــيطان مــن وجهــة 

نظرهــم وهــذا ال تلومــوه.
ومنهــم مــن يــرى يف الضربــة معتــراً أن مــن ســيدفع فاتورهتــا هــو الشــعب نفســه 
ابعتبــار أن مــا ســيضرب هــي املعــدات الســورية والطيــارة والداببــة الــي هــي أيضــاً 

ملــكاً للشــعب وليــس للنظــام، وهــذا أيضــاً ال تلومــوه.
ومنهــم مــن أصبــح األمــر ال يعنيــه مــن قريــب أو بعيــد، فلــم يعــد يــرى لــه وطنــاً 
فقــد نــزح عنــه مكرهــاً، وأجــر علــى غــره الجئــاً أو انزحــاً ومل يعــد يــر علــى املــدى 
املنظــور وعليــه يــرى أن اللعبــة علــى أرضــه مــا هــي إال تصفيــة احلســاابت وال 

يبحــث ســوى عــن مــكان آمــن لــه وهــذا ال تلومــوه.
لقــد اســتقدم النظــام الســوري بقيــادة اجملــرم كل ســفاالت األرض ليجــر مــا تبقــي 

مــن الشــعب علــى وضــع مــا كان يتصــوره.
 وال أعتقــد أن الضربــة ستشــمل شــخص رأس النظــام فهــو أصبــح رمــزاً مطلــوابً 

لديهــم ســيتخلصون منــه يف الوقــت الــذي ينتهــي دوره يف تدمــر ســوراي.
كل هــذه أفعــال وخطــط بشــرية، لكــن للســماء رأي آخــر ال يظلــم فيــه أحــد، 
فهــذه قوانــني هللا ومــا ميكــن أن نــراه بوقــت وشــكل يف زمــن معــني نــراه ذاتــه 
خمتلفــاً بوقــت وزمــن آخــر، لكــن املؤكــد هــو علــو احلــق علــى الباطــل، طــال الزمــن 
أم قصــر، فللشــعب الســوري بشــارة علــو احلــق ورفــع الظلــم، فــال حتزنــوا، فــإن 

نصــر هللا قريــب .

القضية األحوازية والثورة السورية

كاتب وصحفي سوري

أحمد مظهر سعدو
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 أود أن أروي لكم حكايي يف رحلة املوت الي 
متنــا فيهــا ومل منــت، كنــا تســع وأربعــون شــخصاَ 
مــن بينهــم جمموعــي انطلقنــا فجــر يــوم األحــد 
يســحبنا  املــوت  بــدأ  والربــع،  اخلامســة  الســاعة 
بعــد أن قطعنــا ربــع املســافة، ويف متــام الســاعة 
السادســة والنصــف صباحــاَ جــاءان الكومانــدوس 
بنــا اذهبــوا إىل  اليــوانين وقطــع احلبــل وصاحــوا 
واألمــواج  البحــر  وســط  يف  وتركــوان  اجلحيــم 
تتالطم بنا من كل جانب من حيث ال ندري. 
كانــت كل حواســه تتحــرك وتعابــر وجهــه توحــي 
للهــدوء يف  بــه، اترة يركــن  أملــت  الــي  ابملعــاانة 
ســرد تفاصــل احلادثــة واترة تشــتد بــه األعاصــر 
قتلهــم،  عمليــة  ترتيــب  يف  ســاهم  مــن  ليقتلــع 
أن  أرادوا  وملــاذا  حصــل  وملــاذا  حصــل  مــاذا 
حيصــل ؟، كانــت أســئلته حمــددة بدقــة وموجهــة 
بعنايــة للعــامل اخلارجــي الــذي غفــل عــن حقيقــة 
مــن  اهلاربــني  الســوريني  للالجئــني  حيــدث  مــا 
إىل  اجملهــول  مــن  ليلــوذوا ابهلــرب  احلــرب  أتــون 
املعلــوم، وملــاذا تكالبــت عليهــم األمــم مــن أجــل 

موهتــم؟؟. اســتحضار 
عمار ابراهيم ــ تركيا ــ إزمري 

قدمــت مــن ســوراي دمشــق أمحــل معــي حقيبــة 
ســفري وبرفقــي زوجــي وأخــي  وأطفــايل الثالثــة 
الــذي  املنســي  الوطــن  حــدود  ألعــر  وحلمــي 
فحــددت  والظلمــة،  الفاســدين  فيــه كل  عبــث 
العــامل  إىل  اللجــوء  وقــررت  كغــري  وجهــي 
اخلارجــي متخــذاَ تركيــا معــري بعــد أن قضيــت 
أرغــب  أشــهر،  وكنــت  ثالثــة  مــن  أكثــر  فيهــا 
ابلبقــاء ولكــن الظــروف كانــت أقــوى مــن كل 
شــيء عامــل اللغــة  وعــدم وجــود فــرص عمــل 
وجهــي  مســار  أغــر  أبن  كافيــة كاان كفيلــني 
أن  تتناقــل  الــي كانــت  األخبــار  إىل  ابإلضافــة 
أورواب هــي احللــم لــكل الجــئ ســوري حيــث أهنــا 
بــالد األمــن واألمــان وأغــري اجلميــع ابلرواتــب 
العاليــة وأهنــا مــالذ العيــش املشــرتك بــني املســلم 
إىل  حبــراَ  الســفر  فقــررت  واليهــودي  واملســيحي 
اليــوانن   ومــن مثًّ إىل أورواب هنــا رتبــت أمــوري 
بعــد أخــرت أخــي يف العــراق الــذي كان يعــاين 
الطائفــي  واالقتتــال  العيــش  ضــراوة  مــن  أيضــاَ 
ســفري  بنفقــات  يتكفــل  وأن  معــي  أييت  أن 
فبــاع كل  التذكــرة،  مثــن  أملــك  ال  ألين كنــت 
مــا ميلــك لكــي جيمــع مــا يكفيــه لدفــع تذاكــر 
هنــا  هنــاك،  املؤقتــة  اإلقامــة  الســفر ومصاريــف 
وجتــار  السماســرة  أرتبــط أبحــد  أن  علــيًّ  كان 
أن  الفــور  علــى  تذكــرت  الســوريني،  البحــار 
جــاري أخــرين منــذ فــرتة إن كان لديــك أحــد 
لــديًّ مــن يقــوم هبــذه  يريــد اهلــرب عــر البحــر 
املهمــة  امســه )هاشــم(، اتفقنــا علــى كل تفاصيــل 
منحــي  مقابــل  البلــم  قيــادة  إىل  وأوعــز  الرحلــة 

تذكــرة ســفر جمانيــة . 
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عصــر  اخلامســة  الســاعة  بيوتنــا  مــن  خرجنــا   
هاشــم  السمســار  أخــران  أن  بعــد  اليــوم   ذاك 

أن نتجمــع قــرب جامــع بســمانة، وبعــد ســاعة 
مــن التجمــع متًّ توزيعنــا لفــرق كل مخــس ركاب 
معــاً، حيــث جــاءت جمموعــة مــن الســيارات ومتًّ 
االتفــاق علــى نقلنــا إىل غابــة قريبــة مــن شــاطئ 
الطريــق  يف  ســاعات  أريــع  قرابــة  فبقينــا  البحــر 
الليــل وأخــران  هنــا خيًّــم  إليهــا،   حــى وصلنــا 
أبن منكــث يف الغابــة لالنتقــال إىل املرحلــة الــي 
بعدهــا، وابلفعــل بقينــا قرابــة مخــس ســاعات يف 
ظلمــة الغابــة بــدأ هنــا اخلــوف يــدب يف قلــوب 
األطفــال والنســاء حــى جــاء القــرار أن نركــب 
شــاحنة مغلقــة لكــي نعــر إىل شــاطئ البحــر، 
مخســون شــخصاً يف مكان ال يتســع إال خلمســة 
عشــر راكبــاَ، منــا مــن اســتفرغ ومنــا مــن شــعر 
ابالختنــاق فبــدأان نضــرب علــى الزجــاج اخللفــي 
للســائق لكــي خيفــف الســرعة فهــو يقــود بســرعة 
حــى  هكــذا  تنــادي،  ملــن  حيــاة  فــال  جنونيــة 

البحــر  شــاطئ  إىل  ســاعات  أربــع  بعــد  وصلنــا 
بعــد أن تيقــن ذلــك مــن خــالل تالطــم األمــواج، 
أيــن  السماســرة  أحــد  احلافلــة فســأل  مــن  نزلنــا 
أتعــرف   : قــال  أان،  إليــه  فأشــرت  الســائق  هــو 
قيــادة البلــم مــن قبــل قلــت: ال. قــال : ســهل 
جــداَ تعــال معــي فصعــدان البلــم أان وهــو وقــال 
يل: فقــط افعــل ميــني يســار أمــام خلــف عملنــا 
دورة يف البحــر قــال: متــام  مثًّ أشــار إىل نقطــة 
تلــك  إىل  ابلــركاب  أصــل  أن  البحــر  بعيــدة يف 
النقطــة، صعــدان البلــم بعــد جتادلنــا مــع السمســار 
أن املركــب ال يتســع إال لثالثــني راكــب وحنــن 
مخســني كيــف ذلــك قــال: ال ختافــوا يتســع املهــم 
ال هتــدروا الوقــت أســرعوا، يف البدايــة ارتبكــت 
قليــال املســافة الــي رمســت لنــا هــي مخســة عقــد 
حبريــة النقطــة الــي حــددت لنــا هــي جزيــرة يواننيــة  
خفــف  الــذي  الشــيء  املطلــوب  املــكان  وهــي 
عــي ذلــك الشــعور ابخلــوف أن أغلــب الــركاب 
هــم جامعيــني ومدرســني وهــم علــى علــم ودرايــة 
هلــذا أحضــر كل منهــم اجلهــاز الــذي يعيننــا يف 
)يــو يب اس( واجلــواالت  حــال أصابنــا مكــروه 
تفــي ابلغــرض، هنــا  الــي تســتطيع أن  احلديثــة 
املســافة  حيــدد  الــذي  اجلهــاز  أحدهــم  فتــح 

أن  علمــوا  عندمــا  ابلصدمــة  اجلمــع  فأصيــب 
مساســرة البحــار عالمتهــم الفارقــة هــي الكــذب 
أربعــة عشــر عقــدة حبريــة وليســت مخســة عقــد، 
هنــا ليــس مبقــدوران العــودة إىل الــوراء أصرينــا علــى 
بلــوغ هدفنــا واملتابعــة، بعــد ســاعة مــن انطالقنــا 
يف البحــر كانــت هنــاك إضــاءات  تتجــه حنــوان 
قريبــة،  ابخــرة  مــن  قادمــة  اليســار  انحيــة  مــن 
مــا هــي ســوى حلظــات وإذ ببلــم صغــر يدنــو 
ابلقــرب منــا حممــاًل أبشــخاص ملثمــني يرتــدون 
اخلاصــة كومانــدوس  بوليــس كالقــوات  لبــاس 
حتدثــوا معــي ابإلنكليزيــة،  قــال أحدهــم خماطبــاَ: 
قــف قلــت : ال أعــرف . فشــتمي وقــام بفتــح 
حمــرك البلــم وقطــع األســالك مــن داخلــه فتوقــف 
عمــل احملــرك بعــد أن اجتــزان قرابــة ثالثــة عقــد 
أننــا يف امليــاه  املــوج علمنــا  حبريــة وعنــد ارتفــاع 
مــن  االتصــال  حــاول  منــا  البعــض  اإلقليميــة، 

أجــل طلــب اســتغاثة ال أحــد جييــب فاتصلــت 
أبحــد السماســرة تنصــل مــن هــذا األمــر وقطــع 
اتصالــه،  والبعــض اآلخــر رمــى حبمولتــه فمنهــم 
مــن رمــى حبقيبتــه وممتلكاتــه مــن أجــل ختفيــف 
العــبء مث قمنــا بســحب احملــرك ورميــه يف البحــر، 
هنــا اجلميــع شــعر ابخلــوف فمنهــم مــن اســتفرغ و 
بــكاء األطفــال كانــت هــي إشــارة علــى خطــوط 
احليــاة أو املــوت، بعــد ســاعة مــن الزمــن الضائــع 
اليــوانين  العلــم  ترفــع  ابخــرة  وحنــن كذلــك أتيت 
فقمنــا بتصويرهــا ســدوا علينــا الطريــق هنــا شــعران  
بنــوع مــن الطمأنينــة فصرخنــا أبعلــى صوتنــا مــاء 
نريــد مــاء ورفعنــا األطفــال أبيدينــا إشــارة منــا أهنــم 
عطشــى، مل يســتجيبوا لنــا فقــط رمــوا إلينــا ثــالث 
عبــوات صغــرة مــن املــاء إال أن واحــدة وصلــت 
والباقــي ســقط يف املــاء ومــن مث أشــاروا إلينــا أن 
نلتــزم اهلــدوء دون صــراخ، بقينــا علــى هــذه احلالــة 
قرابــة نصــف ســاعة واألمــواج تلطــم بنــا مــن كل 
طــرف واألدهــى مــن ذلــك أن حمــرك الباخــرة كاد 
أن يســحب البلــم مــن شــدة قــوة دفعــه وحســبنا 
أنــه ســوف يســحبنا إىل القــاع، بعــد ذلــك أداروا 
لنــا ظهورهــم ورحلــوا بعيــداً، هنــا اشــتدت حــرارة 
اجلــو الســاعة الثامنــة صباحــاَ يف هــذه اللحظــات 

بــدأ اجلمــع ابلصــراخ واخلــوف عندمــا شــاهدان 
الــكل  هنــا  ابجتاهنــا  تقــرتب  )القــرش(  أمســاك 
أحــس بدنــو املــوت فــراح البعــض يقــرأ الشــهادتني 
والبعــض اآلخــر يغــوص ابلبــكاء، والفــزع شــيء 
ال ميكنــي وصفــه، هكــذا حــى شــاهدان الباخــرة 
نفســها تعــود وتتجــه حنــوان مــرة أخــرى،  أشــاروا 
شــعران  هنــا  حبــال  إلينــا  رمــوا  مث  ابلتوقــف،  لنــا 
أهنــم جــاؤوا إلنقــاذان فســر اجلميــع فربطنــا البلــم 
ابحلبــل مث رمــوا لنــا ســلم الصعــود للباخــرة فصعــد 
أولنــا فناولــه أحدهــم بكــف يديــه علــى خــده مث 
صــاح بــه اجلــس هنــا، مث ربطــوا كل واحــد منــا 
كاملعتقلــني وأجلســوان كل واحــد خلــف اآلخــر 
وكأننــا يف الســجن، الرجــال يف طــرف والنســاء 
شــخصاً  معهــم  طــرف، كان  علــى  واألطفــال 
هنــا  اســكتوا  لنــا  قــال  املصريــة  اللهجــة  يتكلــم 
قلنــا يف أنفســنا هــذا يعــي أن هنــاك عــرب لرمبــا 
ملثمــني  الباخــرة كلهــم  طاقــم  ســاعدوان، طبعــاً 
حــى عيوهنــم مغطــاة بنظــارات مشســية ســوداء، 
صــاح أحدهــم تعــال أنــت مث بــدأ بتفتيشــه فأخــذ 
هاتفــه ونقــوده  وجــواز ســفره وكل شــيء ميلكــه 

ليضعــه يف كيــس أســود هكــذا حــى آخــران 
حتــدث  مث  ابملثــل،  معاملتهــم  متــت  والنســاء 
الغفــر  البلــم  إىل  اهبطــوا  أن  للنســاء  أحدهــم 
قــادم إلنقاذكــم هنــا أحسســنا بشــيء  اليــوانين 
مــن الراحــة النفســية، بعــد ذلــك قالــوا لنــا ســوف 
نعيــد لكــم ممتلكاتكــم هيــا البســوا ســرتة النجــاة 
وابلفعــل قمنــا بتنفيــذ مــا طُلــَب منــا مث نزلنــا إىل 
البلــم واحــداً تلــو اآلخــر وعندمــا هبــوط آخــران 
الــذي  احلبــل  وقطــع  ســكني  أحدهــم  ســحب 
ســيخ  مبــد  قــام  واآلخــر  ابلباخــرة  البلــم  ربــط 
معــدين طويــل ليعطــب مقدمــة البلــم واآلخــر رمــى 
ابلكيــس األســود الــذي حيتــوي علــى ممتلــكات 
ليتفقــد  للكيــس  توجــه  مــن  فمنــا  البلــم،  ركاب 
بــدأ يفكــر يف  جــوازه وهاتفــه ونقــوده والبعــض 
الطريقــة الــي ســوف ميــوت هبــا غرقــاَ أم أن أمســاك 
القــرش ســتلتهم كل جســده، هنــا كان البــد مــن 
اليقظــة واحليطــة أشــرت ألحدهــم أن يضــع يــده 
اســتدعى  الــذي  األمــر  املعطــوب  املــكان  علــى 
ســد الثقــب وايقــاف تســرب اهلــواء مــن الداخــل، 
ســاعات  أربــع  قرابــة  احلالــة  هــذه  علــى  بقينــا 
الرتكــي ومتًّ ســحبنا  الســواحل  حــى جــاء غفــر 
إىل الشــاطئ، هنــا شــعران أننــا ميتــون وإن جنــوان 
فاخلــوف كان أقــوى منــا وهــول احلادثــة كانــت 
الشــعرة الــي قصمــت ظهــر البعــر، مل نكــن نتوقــع 
النجــاة  فــكل واحــد منــا كتــب وصيتــه بداخلــه 
وحكايتنــا مــع املــوت القــادم مــن هنــاك لــن تنســى 
وإن حاولوا أن يتناســوا هم، أما الكيس األســود 
متًّ فتحــه مــن قبــل البعــض فوجــدوا أن أمواهلــم 
جــوازات  ســوى  يبقــوا  فلــم  ســرقت   وهواتفهــم 

الســفر.
ملغــرتب  تبتســم  أن  اإلحســان  أنــواع  )أعظــم 
أتــى يبحــث عــن لقمــة عيــش ألهلــه كــي يــرى 

بتســامتهم(. ا

نسمات من إزمير خاص لصحيفة إشراق

الموت القادم من هناك

كاتب وصحفي سوري

هائل حلمي سرور
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)مهــداة إىل أرواح طيــور اجلنــة، أطفــال ســوراي الذيــن 
ســقطوا بنــريان القــوى الظاملــة(.

خرج الشعب ينادي للسام 
ينثر الزهر وأسراب احلمام 
يزرع احلب ويدعو للوائم 

يطلب الود وال يبغي اخلصام 
مل خيرب، مل يدمر، مل يكسر 

كان شعباً راقياً يهوى السام 
قسماً سرتحل 

أيها احلاكم مل تصغ له 
قتل اآلالف مل تصغ له 

سجن اآلالف مل تصغ له 
عذب اآلالف مل تصغ له 
شرد اآلالف مل تصغ له 
يتم اآلالف مل تصغ له 

مل خيرب، مل يدمر، مل يكسر
كان شعباً صابراً يهوى السام 

قسماً سرتحل 
أيها احلاكم ماضرك 

لو منحت الشعب حقه 
كنت جنبت الوطن 

كل املآسي والنوائب والفنت 
رغم البااي والرزااي واحملن 

مل خيرب، مل يدمر، مل يكسر
كان شعباً صامداً يهوى السام

قسماً سرتحل 
أيها احلاكم دمرت الوطن 
وزرعت اخلوف والتشريد 

والتهجري وأنواع الفنت 
وجلبت الروم والروس والفرس

واألفغان والشيشان وعباد الوثن
من أجل كرسي لعني 
دفع الشعب الثمن 

قسماً سرتحل 
عاجًا أم آجًا 

غري مأسوف عليك 
بعد أن تقضي الثمن 

قاهلا الشعب جهاراً وهنارًا
قاهلا الثوار أحرار الوطن 

 سترحل
ً
قسما

باحث وكاتب سوري

حمصي فرحان الحمادة

الشــك أن ســبع ســنني مــن عمــر الثــورة انقضــت كان أوهلــا حلــو 
وبشــعور وردي انطلــق مــن واقــع الربيــع العــريب والنتائــج األوليــة 
الــي حققتــه يف تونــس ومصــر واليمــن، ولتســتمر بزهــو ومهــة عاليــة 
مســتمدة مــن أطفــال درعــا ومليونيــة محــاه ومحــص، أيقظــت يف 
الســوريني شــعور ضــرورة رفــض الظلــم واكتســاب احلريــة والتحــرر 
مــن عبوديــة احلــكام واملؤسســات الــي متتعــت ابإلرهــاب الفكــري 
واملؤسســي واألمــي، ومــا لبثــت الثــورة ترفــع نفــس الشــعارات الــي 
غمــرت النفــوس فأعطــت التضحيــات املتواليــة وهنــا شــعر النظــام 
مــرراً  ليعطــي  عــدة  إليهــا عوامــل  فأدخــل  الديكتاتــوري ابألزمــة 

لطغيانــه عــر وســائل عــدة أمههــا:
- حماوالته وصف احلراك ابلطائفية الي أججها أعوانه 

- زج الكثر من عناصره ليقودوا جزءاً من احلراك الثوري.
ليأخــذوه  املتظاهريــن  املظاهــرات وأتجيــج  الســالح يف  إلقــاء   -
ويقاومــوا العنــف املخابــرايت الكثيــف عليهــم فتكــون مــررا للنظــام 
ابلــرد العســكري وكان مــن يقــوم بــه أفــراد مــن املخابــرات متســرتين 

ابلثــورة.
لفــرتات  املتظاهريــن  مــن  وخصوصــاً  العشــوائية  االعتقــاالت   -

املنتفــض. الشــارع  علــى  ضغــط  خمتلفــة كوســيلة 
النفــس واألهــل مــن اجملاهبــة والــرد  وهنــا كان البــد للدفــاع عــن 
ابلوســائل التقليديــة البســيطة الــي امتلكوهــا بشــق األنفــس حلمايــة 
العنــف  زايدة  مــع  تطــورت  أن  ومافتئــت  الســلمية  املظاهــرات 

الالمعقــول مــن قبــل الســلطة.
كان العــامل كلــه ُيشــعر الســوريني أنــه مــع مطالبهــم ســواًء ابالتصــال 
يطلقوهنــا خبطوطهــم  الــي  الراننــة  ابلشــعارات  أو  الدعــم  لتقــدمي 
لــزايدة  اضافيــاً  دافعــاً  الثــوار  أعطــى  ممــا  الــي وضعوهــا،  احلمــراء 
يســيطرون  بــدأوا  مــن  يكــن  ومل  الظلــم،  مــن  بتحررهــم  مطالبهــم 
علــى بعــض احلــراك ميلكــون ثقافــة الثــورة وال املقــدرة علــى القيــادة، 
وجــرى التنافــس ابجتاهــني األول الشــخصنة واالندفــاع العشــوائي 
والثــاين بعــض أصحــاب اخلــرة ومــع ذلــك حتققــت بعــض النتائــج 
ابلعمــل  الســوري  اجملتمــع  جهــل  إن  األماكــن.  ببعــض  اآلنيــة 
أســاس  علــى  )كونتــوانت(  أنشــأ  اجلماعــي  والعمــل  املؤسســايت 
مناطقــي أو منهجــي وعوضــاً أن تتوجــه موحــدة ضــد جبهــة واحــدة 
كان التوجــه وفــق أجنــدة الداعمــني لصراعــات عســكرية وسياســية 
ومناطقيــة، ممــا جعــل املواجهــات الداخليــة أشــد مــن الصــراع مــع 

العــدو املشــرتك.

إن أخطــر مــا داهــم الثــورة الســورية هــي املعــاول الــي عملــت علــى 
االقتتــال الداخلــي وكذلــك ظاهــرة التخويــن والتشــكيك وحتطيــم 
اجملتمــع،  أمــور  لينظــم  يقــوم  تنظيمــي  أو  مؤسســايت  شــكل  أي 
واحلاضنــة الشــعبية والــي بــدأت ابالضمحــالل نتيجــة ملــا تــراه مــن 
تناقضــات ونزاعــات، وهبــذه املســرة الــي كانــت يف الســنني الســبعة 
لتقاســم  الســورية  املناطــق  احملتــل إىل  آلــت األحــوال إىل دخــول 
ســورية وخراهتــا وقــد خــرج القــرار الســوري متامــاً وغــاب هنائيــاً، فــال 
عناصــر الثــورة وال أفــراد العصابــة األســدية هلــم أي قــرار، اللهــم إال 

مــا ميلــى عليهــم لشــرعنة االحتــالل.
والقائل يقول: ما هو احلصاد احملقق ابلواقع:

 أرض حمتلــة - غيــاب القــرار- هتجــر قســري - مليــون شــهيد - 
مخســة ماليــني مهجــر خارجــي - ماليــني املهجريــن داخــل ســورية 

- دمــار لكامــل البلــد.
الصــورة الســوداوية القامتــة احملزنــة طغــت علــى املشــهد، ومازلــَت 

تســمي مقالــك )األمــل والثــورة الســورية (؟؟!!.
نعــم هــو العنــوان واملســار الــذي ينبغــي أن نعمقــه بنفوســنا وأن 
نغرســه ابألجيــال القادمــة وممــا دفعــي هلــذا القــول هــم األطفــال: 
- إن اإلنطالقــة األوىل للثــورة مل يقررهــا أحــد إمنــا خطــى أطفــال 

درعــا اخلطــوة األوىل.
 - الزبــداين   - داراي  يف  ســواًء  املختلفــة  احلصــار  مناطــق  يف   -
مضــااي - محــص -حلــب - عروســة الشــام الغوطــة كان األطفــال 
هــم األمــل يف الثبــات والتضحيــة ولعــل الفتــاة األم الــي ضحــت 
حبياهتــا لتنقــذ أختهــا الصغــرة مــن االختنــاق ابلغــازات الســامة.

- الطفــل الصغــر اخلــارج مــن الغوطــة مهجــراً قســرايً احتضــن أهــم 
دافــع لــه وهــو كتــاب هللا لرافقــه لينــر مســتقبله. 

- أمــا الفتــاة الــي مل يكــن هلــا بــٌد مــن مغــادرة موطنهــا مــع أهلهــا 
ملناطــق النظــام وطلــب والدهــا أن جتيــب مــن أبوهــا فرفضــت أن 
الــزور والبهتــان ومل تقــل أبن القاتــل بشــار هــو أبوهــا.إن  تقــول 
اجلولــة  بــني  الزمــي  الفــارق  يكــون  وقــد  قــد ختســر جولــة  الثــورة 
واجلولــة أمــداً ولكــن الثــورات زمنهــا طويــل، وابألخــص تصحيــح 
مســارها وخطواهتــا وإعــداد الكــوادر املؤهلــة ملتابعــة مســرهتا بعلــم 

ودرايــة واســتعداد.
إن مســؤولية األجيــال القادمــة برقابنــا فهــم األمــل، وإال اســتمرار 

الــذل واالحتــالل وحكــم الطغــاة ســيبقون جامثــني علــى أرضنــا.
فعندما يولد طفلك ليس شرطاً أن ترى أوالده.

األمل والثورة السورية

رئيس جمعية أنصار المظلومين

محمد نبيه عثمان
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كثرياً من العمِر أحرقِت 
ال أبَس.. حيدث 

أن تربق الّروُح يف وحشِة األربعني
وأن تتلّبد أمساؤان 

بغتًة
ابحتمال املطْر

حيدُث الّرعُد يف غفلٍة عن صغريِك
ال جترحي األرَض 

أو تطمري يف الّثرى بلح اخلوِف
والّشهواْت

 
كثرٌي من الشمِع 

ساَل
ومل تلتئْم صورُة الّنهِر والغائبنْي 

مذاق اهلواِء ثقيٌل 
ومرٌّ سؤالِك 

عن ضّفٍة مل تعد من نزهة األمِس
عن نكهِة الّشاِي ابلزجنبيل 

وعن فتيٍة 
لن يضيئوا سطوح املنازِل

هذا املساْء

على خشٍب شاحٍب  
يرجف الضوُء

تكتّظ يف رقصِة الظلِّ ألويٌة
وخيوٌل 

ورائحٌة خِتُز القلَب..
ال شيء يومئ للغِد

كي تطردي عن سياج احلديقِة 
وشوشة العابريَن

ودندنة احلارِس اخلزيفِّ
ال ريَح 

حتمُل ريش الكاِم 
إىل مجرة احللِق 

ال ريَح
تقرع أجراس صمتِك 

يف رمدة الوقِت 
ال ماَء 

يغشى تراب اجلسْد
أنصيت مّرًة للطريِق 

تذوُب احلقيقُة
يف الّرغباِت الوشيكة للحلمتني

وحني ارتباك العصافري
عند الزواْل 

وال برَق يومُئ 
يف الّلمعان املراوِغ للغيِم

أو يف ارتعاِد األصابِع  
والربُد منفى لقلبِك

اَلربُد والّليُل تذكراتِن 
معّلقتان بصمِغ الّرحيِل

كثرياً من الشمِع ذّوبِت يف حجرٍة 
متضغ العمَر 

ال ترتكي أكرَة احللِم
تصدُأ

فالذّكرايُت قناديُل 
تظمُأ

إن مّسها العتُم 
أو المس الّذعُر عروهتا 

الذكرايُت قميٌص من الّزهِر 
صورتنا  

حني تبهُت يف فّضة الوقِت
أحامنا 

حّصة األمِّ يف كعكِة العرِس   
أو ما تبّقى من الوهِم

يف موقد الّزعفران 
هنا

حيث تنبُت يف الثلِج أغصان روحِك
تبدو احلقيقُة  

محقاَء 
تنضُح ملحاً وماْء

وهذي الباد اليت تنقع الشرق 
ابلشّك ِ

متنح جرحك أتشريًة
للغناْء

كثرٌي من العمِر
مرَّ 

وال بّد أن تنصيت النتباه العناقيِد 
أن تطعمي النوم فاكهًة 

من مثار اخلطيئِة 
سوف ميّر القطاُر

ونصعُد   
ابٌب من الّشوِح يفصلنا 

عن شتاء املدينِة 
خفٌّ طريٌّ

وثوٌب خفيٌف من القطِن 
يكفي

لكي يشرد الربتقاُل
وتعرب »جسر املراكِب« 

أسراُب خوفِك
كي تشهدي الفجَر 

كيف يفّتح أزرار »ابب املرابِط«
ال شيء ممّا تركِت    

تبّدَد 
لن خيطئ النهُر هتجئة العطِر

والعشُب ثراثر ُيذكُر 
ملمس ُخّفيِك 

واجلورَب السّكريَّ
واألرجوان املذّهب يف ثنيِة الورِك 

والّزغب املنتشي ابلقرنفِل 
هل أنزوي..؟  

»خاُن رستَم« ليس بعيداً عن احلصِن
واخلطواُت اليت تُنبُت األقحواَن 

تدّل الغريْب.

كأن الّنعاَس يٌد 
تقطف احلزَن من بيتِك احلَمويِّ 

وتلقي إىل شهوِة املاء
مائدَة اخليزران

تنّحي قليًا
إىل حيث ال شــيء خيطف من انظريِك 

األمان
وشُّي غطاء الّسريِر املهفهِف

رائحة القّنب املتعانِق 
فوق اجلداِر

وصندوق عرٍس تزّمل ابألمنياِت
هنا فسحة للبنفسج 

مل تنتبه للخريف
ومرود كحٍل تنّسم مجر احلكاية

عطٌر قدمٌي
واني

تنّحي إىل صورٍة يف الظاِل 
ففي بريق الغائبنَي

ساٌم 
ألكثِرِك املطمئنِّ

كثرياً من العمِر 
أهرقِت

ال صوَت للوقِت 
حني يزركُش صدرِك ابجلّلناِر  

وينحت ابملاِء خصرِك
ال صوَت للوقِت حنَي يعّض الشفاَه 

وينثر يف راحتيِك رماد املواعيِد
ال صوَت للموِت. 

صوُتِك 
يعرب من ضّفٍة للعويِل وحيدًا

إىل شارٍع جمهٍش ابلبكاْء.

حارس الوهم

محامي وشاعر سوري

علي محمد شريف

القــرن املاضــي، شــاب مــن ديــر  حــدث ذلــك يف مثانينيــات 
منــرة حذائــه  الســوري مبدينــة دمشــق  اجليــش  الــزور خيــدم يف 
48، تعــب حضــرة املســاعد املســؤول عــن مســتودع األلبســة 
يف االدارة حــى عثــر علــى حــذاء يناســب مقــاس قدمــه، كان 
الشــاب ذو القــدم الكبــرة مــن عائلــة ميســورة احلــال ، ينصــرف 
مــن دوامــه يف الثالثــة عصــراً مــن كل يــوم ، ويذهــب مباشــرة 
اىل دور اللهــو واجملــون وحيتســي الكحــول حــى يتعتعــه اخلمــر، 
ليعــود يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل اىل بيتــه الــذي اســتأجره 

حبــارة شــعبية .
لســوء حــظ ســكان احلــارة، ان البيــت يقــع يف منتصــف احلــارة 
متامــاً، ثالثــة منــازل علــى اليمــني وثالثــة علــى اليســار، كان 

لديــه عــادة غريبــة تتكــرر كل يــوم: 
بضــع  خيطــو  الُســُكر،  مــن  طافــح  وهــو  البيــت  ابب  يفتــح 
خطــوات متعثــرة قبــل ان يصــل لداخــل الغرفــة، جيلــس علــى 
طــرف الســرير، خيلــع )فــردة البــوط( اليمــى، مث يلــّوح هبــا يف 
اهلــواء للحظــات، قبــل أن خيبطهــا أبقصــى مــا ميلــك مــن قــوة يف 
اجلــدار األميــن!!، حيــدث ذلــك صــواتً مــدوايً يشــبه االنفجــار.

ابلســب  ليبــدأوا  مرعوبــني،  اليمــى  اجلهــة  علــى  النيــام  يًفــز 
خيلــع  الثانيــة،  الفــردة  الســيناريو يف  نفــس  يتكــرر  والشــتيمة، 
)فــردة البــوط( اليســرى، يلًــوح هبــا لثــوان، قبــل أن خيبطهــا علــى 
اجلــدار األيســر، حالــة مــن الرعــب واهللــع تصيــب النيــام الذيــن 
يفــزون وهــم فاقــدي القــدرة علــى النطــق، تنتاهبــم القشــعريرة 

هلــول الضربــة.!
والســخط كان  احلــارة،  حديــث  األزعــر  الشــاب  هــذا  كان 
كبــراً علــى ســلوكه يف آخــر الليــل، دون أن يتجــرأ أحــد علــى 

مواجهتــه.!!
يف صبــاح أحــد األايم علــى موقــف البــاص، جتــرأ أحــد الرجــال 
الليــل، وكيــف أن االطفــال  انفجــارات آخــر  مبفاحتتــه حــول 
كانــوا يتبولــون مــن الرعــب، والنســاء توقفــن عــن اإلجنــاب، ووو

قبل أن يكمل، قال له الشاب الديري:  
- معقول، هل أان أفعل كل هذا!!

وهللا أان خجــالن منكــم اي جــار، واعتــر أن هــذا املوضــوع 
لــن يتكــرر، واعتــذر يل مــن كل أطفــال احلــارة، ومــن نســائها 

اجلميــالت.!!
امللهــى  مــن دوامــه وذهــب إىل  اليــوم، خــرج  بنفــس  كعادتــه 
الليلــي وبــدأ بتنــاول اخلمــر حــى مثــل متامــاً، وعــاد بعــد منتصــف 

الليــل، يرتنــح إىل بيتــه.!
فتــح البــاب، ودخــل يتخبــط حــى وصــل حافــة الســرير، خلــع 
فردة البوط اليمى، لّوح هبا يف اهلواء للحظات، مث خبطها يف 
اجلــدار األميــن، كان الصــوت مــدوايً شــّق صمــت الليــل، بعــد 
حلظــات، مــّد يــده وخلــع فــردة البــوط اليســرى، لــّوح هبــا عــدة 
مرات، وقبل أن خيبطها يف اجلدار األيســر، اســتفاق من حالة 
الُســكر الــي بــدأت تغــادر أعضــاء جســده، وتذّكــر احلديــث 
الــذي دار بينــه وبــني جــاره الطيــب، أحــس بتأنيــب الضمــر، 

دفــع ابلفــردة حتــت الســرير، وأطفــأ النــور، وانم !!
مل متــض ســوى دقائــق، حــى اســتفاق علــى صــوت طــرٍق شــديد 

علــى ابب بيتــه
هنض مسرعاً وفتح الباب، ليتفاجأ بثالثة رجال ممن يسكنون 

اجلهة اليسرى من بيته، تقّدم أحدهم وقال له هبدوء:
اليســار  الفــردة  رجلك...ُأخبــط  رجلك...أبــووووس  أبــوس 

!!! اننــااااااام  وخلينــا 

الضربة األمريكية 
والبوط 48

كاتب وشاعر سوري

م.هديب شحاذة
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اصعــدوا اىل تلــك املركبــة نــود محايتكــم، ومحايــة أرضكــم، ولكننــا 
لســنا واثقــون أبن ســكان األرض جديــرون ابلثقــة، نظــران حولنــا 
وحتدثنــا اليكــم بصمــت، حنــن منــذ األزل معكــم، ولــن نصيبكــم 
بعــدوى املــرض، نعيــش علــى نفــس الكــرة األرضيــة، نفس الغالف 
اجلــوي، ونفــس الــرتاب، ونفــس الســماء، رمبــا ال تتوافــق أفــكاران 
كلهــا مــع أفكاركــم، ولــكل عاملــه اخلــاص، حنــن لســنا أعداءكــم، 

هــو عدوكــم، مــن يقتــل انســه وأهلــه يهــون عليــه قتــل الغــرابء.
لنحمــي كوكبنــا دعــوان ننقــذ مــا ميكــن إنقــاذه مــن أبنــاء جنســنا، 
حضارتكــم وحقــوق اإلنســان واحليــوان وادعاءاتكــم لــن تنقــذه، 
نطــوف يف أرجــاء هــذا الكوكــب نتضــور جوعــاً وبــرداً وكرامــة، 
أدوات محايتكــم حتولــت إىل هالكنــا، تضعــون أصبعكــم علــى 
رأس املعــدة وتضغطــون بقــوة وتصبــون الطعــام، أتمنــون لنــا أمجــل 
ال  عيوننــا  عظامنــا،  تدفــئ  ال  أغطيتكــم  وكل  البــاردة  البيــوت 
تــرى املناظــر اخلالبــة فهــي مشــدودة إىل الوطــن الــذي عريتمــوه 
يعــد  الســجالت ســرقت ومل  ثكنــات عســكرية،  وحولتمــوه إىل 

هنــاك كتــاب أســرار!.
فــال جهــة تعنينــا فقــدان بوصلــة  بــكل االجتاهــات  النــار  لنطلــق 
االنتمــاء، لنصعــد اىل املركبــة الــي ختــرتق كل اجملــاالت، مــزودة 
حبماية إهلية عجيبة ال خيرتقها أي من اخرتاعاتكم، اصعدوا معنا 
سنشــكل جســراً بــني شــعبني لكــن حنــن ألي منهمــا ننتمــي؟؟؟

أيهمــا  الشــيطان،  مــع  منــا، ويقــف  يتــرأ  والــكل  يلفظنــا  الــكل 
احلقيقــة حنــن أم الشــيطان؟، هــل ندمــر الكــرة األرضيــة؟ ونعيــد 
بناؤهــا مــن جديــد !، انظــروا مــن خــالل الفوهــات الكــرة األرضيــة 
تتناثــر صــوت تكســر الزجــاج يصــم اآلذان وأشــالء تتطايــر، كل 
اخرتاعاتكــم وآلياتكــم ومدرعاتكــم وطائراتكــم ال تشــكل شــيئاً 
أمــام تلــك املركبــة اإلهليــة، حنــن مــن هنــا نراقبكــم، ســدوا الفوهــات 
خالهلــا  مــن  أصابعكــم  بــني  تفتحــوا  وال  اخلونــة  تنفــذ  فمنهــا 
يتســللون، الزجــاج يتطايــر وميــأل األرجــاء يقــرع نوافــذ املركبــة وحيثنــا 
علــى فتــح األبــواب، كل العــامل مدمــر! مل يعــد هنــاك شــعب! 
وال رؤســاء!، مــن ســيصفق ومــن ســيقف فــوق الســجاد، وملــن 

ســتنحي اهلامــات. 
هــل بوســعنا بنــاء كــرة أرضيــة جديــدة مــن هــذا الــرتاب املقــدس، 
البحــار  قــارات؟،  هنــاك  يعــد  مل  الغــرب؟،  وأيــن  الشــرق  أيــن 
توحــدت واليابســة جتمعــت، مــن أيــن نبــدأ؟ الشــمس الزالــت يف 
معقلهــا، والقمــر يســطع ابلليــل، مــاذا نفعــل هــل نعيــد بنــاء هــذا 

العــامل؟ كيــف ســيكون؟ 
أيــن احلقيقــة الشــر أم اخلــر؟، هــل يســطع احلــب مــن بــني الدمــار؟ 

سنســتعد للمحاولة األخرة. 
ليتكــم تســتطيعون الدخــول إىل عقولنــا، قــوة خارقــة جتتاحنــا، حنــن 

خلقنــا مــن هــذا الدمــار.

رسالة كونيةحتى الفراشات تبكي؟

كاتبة وصحفية سوريةكاتب وباحث تركي - مدير مخيم نيزيب لالجئين السوريين 

إلهام حقيجالل ديمير 

هنــاك عــدة أهــداف مــن خــالل هــذا الكتــاب ، حيــث تتفــاوت 
هــذه األهــداف مــن حيــث األمهيــة إال أن اهلــدف األساســي هــو 
تســليط الضوء على القضية الســورية ومعاانة الشــعب الســوري، 
والرفــض القاطــع للظلــم والقتــل الوحشــي مــن قبــل آل األســد، 
إىل  األوىل  رســالتني،  إيصــال  املنشــودة  األهــداف  مــن  أيضــاً 
الشــعب الرتكــي، أمــا الرســالة الثانيــة فهــي إىل الشــعب الســوري. 

الرسالة اليت أريد أن أوصلها للشعب الرتكي هي: 
مــن  املعــروف  أن الشــعب الرتكــي منــذ بدايــة الثــورة الســورية 
يــد  مــد  يف  يدخــر جهــداً  مل  تركيــا  إىل  اللجــوء  موجــة  وازدايد 
العــون واملســاعدة لألخــوة الســوريني، وقــد لبــوا النــداء مســرعني 
وقدمــوا كل مــا بوســعهم أن  يقدمــوه لتخفيــف وطــأة احلــرب 
حيــث  تقريبــاً  ذلــك  اليــوم نشــاهد عكــس  أننــا  والنــزوح ، إال 
حــى   ، والفتــور  الصــدود  مــن  نوعــاً  الرتكــي  الشــعب  أصــاب 
أننــا بتنــا  نســمع أحيــاانً  بعــض األتــراك  وقــد تكونــت لديهــم 
فكــرة مفادهــا أن الســوريني قــد فــروا مــن احلــرب وتركــوا بالدهــم 
لألجانــب وأصبحــوا عبئــاً علينــا ،  يقامسوننــا أرزاقنــا وســامهوا 
يف رفــع مســتوى البطالــة عنــد املواطنــني األتــراك  انهيــك عــن 

الســوريني.   الــي ميارســها بعــض  الفوضــى والعشــوائية 
طبعــا الــكالم ال يعــي العمــوم وإمنــا شــرحية مــن اجملتمــع الســوري، 
الغمــوض  أزيــل  األفــكار وأن  بــدوري أردت أن أصحــح  فــأان 
احلاصلــة  اهلــوة  ردم  خــالل  مــن  الرتكــي  الشــعب  بعــض  لــدى 
ومــدى  الســورية  للقضيــة  أعكــس صــورة حقيقــة  لديهــم، وأن 
الظلــم الــذي مــورس عليهــم، وأن أبــني الســبب الرئيســي هلجرهتــم 
إىل تركيــا، وقــد هجــروا قســراً رغمــاً عــن أنوفهــم نتيجــة اإلجــرام 

الوحشــيني.  والبطــش 
هــذا كلــه وأكثــر قــد دفعــي ألن أكتــب عــن معــاانة الشــعب 
الســوري يف احلــرب الدائــرة اآلن، والظلــم الــذي تذوقــوا طعمــه 
علــى امتــداد أربعــون عامــاً، بــدءاً مــن جمــزرة محــاة والظلــم يف أروقــة 
ســجن تدمــر وانتهــاء ابلثــورة الســورية اليتيمــة والســبب احلقيقــي 
الــذي جعــل مــن الســوريني الجئــني يف دول اجلــوار ويف تركيــا. 

أما رسالي اىل الشعب السوري:
يف هذا السياق علينا أن نذكر ونقدم بعض اإلحصائيات 

أواًل:
عــدد الالجئــني يف تركيــا: 4 مليــون تقريبــا، الــوالدات يف تركيــا: 

224.750
عــدد الشــهداء يف الثــورة الســورية: 1 مليــون تقريبــا، تقــدر نســبة 
أعمار الشهداء )1 مليون(: 46% أعمارهم 18 سنة وما دون.  
فقــد  شــعباً  ختيــل  أنواعــه،  للظلــم يف كل  تعــرض  شــعباً  ختيــل 
وطنــه ومالــه ووظيفتــه، ختيــل شــعباً ابتعــد عــن القــراءة واملطالعــة 
والدراســة، ختيــل شــعباً فقــد 1 مليــون إنســان ألجــل قضيــةٍ مــا، 
واألجيــال القادمــة ســوف تدفــع مثــن هــذا كلــه، فرســالي هــذه 
لألجيــال القادمــة علهــا أن جتــد آذاانً صاغيــة ليجــددوا العــزم 
وإعــادة  األمــان  بــر  إىل  للوصــول  املتواصــل  الــدؤوب  والعمــل 

إعمــار مــا دمرتــه آلــة احلــرب الوحشــية. 
واهلــدف األخــري أال وهــو تســهيل اندمــاج الشــعب الســوري 

ابجملتمــع الرتكــي. 
وقــد زرت ســوراي عــدة مــرات بعــد الثــورة، واعتقــد أنّ مــا جيــري 
منــذ ســبع ســنوات يف ســوراي  ليــس امتحــاانً للشــعب الســوري 
فحســب  بــل هــو امتحــان لإنســانية مجعــاء،  فحينمــا زرت 
ســوراي أيقنــت  أن اجملتمــع الــدويل أبســره  قــد رســب يف امتحــان 
لــه  أجــد  أكاد ال  شــعور حينئــٍذ  لــدي  تولــد  وقــد  اإلنســانية، 
تعريفــاً، أقــل مــا ميكــن أن أصفــه بــه هــو  حــزٌن مبــٍك،  ففــي 

أول زايرايت إىل األراضي الســورية  نزلت من الســيارة  ووضعت  
قدمــي علــى األرض  جبانــب الطريــق  الرئيســي، ومــألت كفــيًّ 
ابلــرتاب وأان أنظــر إليــه نظــراٍت حانيــة،  وحينئــذٍ  عــادت يب 
الذاكــرة إىل العديــد مــن القصــص الــي شــاهدهتا ومسعتهــا ممــن 

التقيــت هبــم يف املخيــم وغــره. 
رّددتــه بصــوت خافــت  تبــادر إىل ذهــي ســؤال وقــد  هنــا 

خيــال: شــطحات  تتخللــه 
أيهــا الــرتاب كــم أنــت غــاٍل؟ وكــم استشــهد أانٌس مــن أجلك؟ 

وكــم أتعبــت أهلك؟
احلقيقــة لقــد تولــد لــدي إحســاٌس غريــب جــراء مــا شــاهدته مــن 
دمــار وحــني وصــويل إىل مدينــة جرابلــس، حيــث نظــرات النــاس 
التشــاؤمية والســوداوية للحيــاة جــراء مــا تعرضــوا لــه مــن قصــف 
ودمــار، كمــا أن نظــرات عيــون االطفــال كان مثــرة جــداً كأن 
هــذه النظــرات تناديــك، صعوبــة العيــش وضعــف اإلمكانيــات 

تطغــى علــى املوقــف. 
هذا ما شاهدته يف سوراي  

ومنــذ ســبعِ ســنواتٍ  وأان موظــف يف العديــد مــن اجملــاالت الــي 
ختــص أمــور الســوريني يف املخيــم وخارجــه، فــأان عضــو جلنــة تعليــم 
الســويني ومنســق جلنــة األخــوة بــني ســوراي وتركيــا ومديــر ملخيــم 

نيــزب، مالحظــايت كثــرة لكــن مــن أبــرز مالحظــايت:
ســبع عشــرة  يتجــاوز  يــكاد عمرهــا ال  العمــر  مقتبــل  فتــاة يف 
ســنة وقــد كلفتهــا ابملســجد كمدرســة للقــرآن الكــرمي، وكانــت 
مراجعتهــا  وأثنــاء  الزمــن  مــن  فــرتة  وبعــد  حينئــٍذ  مخــاراُ  ترتــدي 
مــن دون مخــار وعنــد ســؤايل  مــا، شــاهدهتا  لــإدارة مبوضــوع 
هلــا عــن الســبب  أجابــت أن ســوراي تــكاد ختتفــي عــن اخلارطــة 
ودمــاء مليــون شــهيد قــد أريقــت وأعــراض نســاء هّتكــت  وهــذه 
فقــد   ، عندهــا  الوقــوف  وتســتحق  أمهيــة  أكثــر  األمــور كلهــا 
أخــذت وتعلمــت  مــن هــذه الســنوات الســبع العديــد مــن العــر 

والعظــات. 
مــا الــذي جيــب علــى الســوريني فعلــه برأيــك لشــرح قضيتهــم 

للشــعب الرتكــي؟
هــذه النقطــة يف غايــة األمهيــة حــى تتوضــح الصــورة للجميــع 
الســوري  الشــعب  معــاانة  عــن  حقيقــة  صــورة  تتكــّون  ولكــي 
وحجــم البطــش والقــوة الــي وقعــت علــى كاهلهــم ولتبيــان ســبب 
نزوحهــم وجلوئهــم إىل دول اجلــوار، أيضــاً يف هــذا الصــدد ينبغــي 
علــى الســوريني املتواجديــن علــى األراضــي الرتكيــة العمــل بشــكل 
والوســائل  الطــرق  مــن  العديــد  واســتخدام  ودؤوب،  جــدي 
احلاصــل  الصــدع  ورأب  الرتكــي،  للشــعب  الصــورة  لتقريــب 
وكشــف الصــورة الضبابيــة لــدى األتــراك ، وإظهــار أن مــن يقــوم 
أبعمــال الشــغب والفوضــى واحلــركات املنافيــة لألخــالق الفاضلــة 
هــم قلــة قليلــة والشــعب الســوري منهــم بــراء واملطالبــة مبحاســبتهم 

حماســبة عادلــة.
ولتحقيــق مــا مت ذكــره جيــب علــى الســوريني أوال إتقــان اللغــة 
الرتكية الي هي العامل األهم واألساســي للتفاهم بني الشــعوب 

ولتحقيــق اإلندمــاج الصحيــح ابجملتمــع الرتكــي.
لنقــل  الرتكيــة  الكتــب ابللغــة  الســوريني أتليــف  أيضــا إبمــكان 
الصــورة احلقيقيــة ملأســاهتم، ومــن العوامــل املهمــة أيضــاً النشــر 
ابلصحــف واجملــالت الرتكيــة الرمسيــة، كمــا ميكــن إقامــة لقــاءات 
واحلــوارات  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وتفعيــل  تلفزيونيــة 

الرتكــي. الســوري  الوضــع  واللقــاءات حــول 
دورهــا  لتأخــذ  تركيــا  يف  الســورية  اجلاليــة  دور  تفعيــل  وأيضــا 

املعنيــة. للجهــات  الســوري  الصــوت  إيصــال  يف  احلقيقــي 
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بــدون أي لبــس أو شــكوك فــإن قــوات النظــام يف دمشــق اســتعملت الســالح الكيمــاوي يف 
دومــا، كمــا اســتعمل يف العديــد مــن املناطــق ضــد املدنيــني نتــج عنــه املئــات مــن الضحــااي مــن 

نســاء وأطفــال.
ففــي كل مــرة ينتفــض جملــس األمــن حملاســبة )الفاعــل(، ويف كل مــرة يصطــدم اجمللــس ابلفيتــو 
الروســي حبجــة أن القضيــة مبجملهــا )مفركــة مــن الطــرف اآلخــر( وابلتــايل، فــإن النظــام كمــا 
يبــدو خــارج دائــرة العقــاب واحلســاب لطاملــا أن الــدرع الروســي يتلقــى الصدمــات واللكمــات 
داخــل قاعــة جملــس األمــن ممــا يتيــح ملمثــل النظــام يف األمــم املتحــدة )بشــار اجلعفــري( عــرض 
خطاابتــه املزعجــة واململــة واملليئــة إبهانــة اآلخــر وتكذيبــه بشــكل مقــرف واهتامــه أبنــه املدافــع 

عــن اإلرهــاب يف دفاعــه عــن الشــعب الســوري وحقــه يف احليــاة أبمــان واســتقرار.
اســتعملت روســيا حــق النقــض )الفيتــو( أحــد عشــر مــرة يف وجــه املشــاريع الــي كانــت هتــدف 
إىل وقــف احلــرب والتحقيــق يف صحــة اســتعمال الســالح الكيمــاوي مــن قبــل النظــام يف مناطــق 
تســيطر عليهــا قــوات املعارضــة املســلحة، ممــا ســببت يف إصابــة جملــس األمــن ابلعجــز عــن أي 
فعــل مــن شــأنه وقــف قــوات النظــام عــن جتاوزاتــه الوحشــية يف تعاملهــا مــع املدنيــني مــن خــالل 
احلصــار والتجويــع وهــدم املنــازل فــوق رؤوســهم ليضطــروا إىل اهلجــرة هــرابً مــن املــوت أبشــكال 
مروعــة وخاصــة عــن طريــق قصفهــم ابلراميــل املتفجــرة الــي حتتــوي غــازات ســامة تبيــد حميطهــا 

أينمــا وقعــت.
مــن دون الرجــوع إىل جمــرايت احلــرب طــوال ســبع ســنوات وتعقيداهتــا الــي تتمســك العديــد 
مــن الــدول مبفاصــل تلــك احلــرب ومنتجاهتــا، فــإن قصــف دومــا ابلســالح الكيمــاوي يف هــذه 
املــرة قــد حيــول اللعبــة الدوليــة مبصــر ســوراي وشــعبها إىل حالــة مــن الصــراع األكثــر ســخونة بــني 
الالعبــني الكبريــن ) روســيا وأمريــكا (، حيــث أن ســخونة املشــاحنات يف اجتمــاع جملــس 
األمــن الــذي انعقــد بطلــب مــن أمريــكا ملناقشــة مشــروع قــرار خبصــوص )مدينــة دومــا( وقصفهــا 
ابلســالح الكيمــاوي يــوم الســبت 7/4/2018  بــني املنــدوب األمريكــي واملنــدوب الروســي 
ومــا تتالــت مــن إداانت حــادة مــن قبــل منــدويب العديــد مــن الــدول للنظــام يف دمشــق، وكذلــك 
إدانــة الــدور الروســي املشــجع للنظــام يف اســتمرار جرائمــه ضــد الشــعب الســوري، وذلــك يف 
10/4/2018-9، وأن انســحاب العديــد مــن املندوبــني مــن القاعــة عنــد بــدء املنــدوب 
الســوري بقــراءة مداخلتــه ويف مقدمتهــم املنــدوب األمريكــي كانــت إشــارة واضحــة أبن أمريــكا 
وحليفاهتا فرنســا وبريطانيا قد ال تتأمل من اجمللس اختاذ أي قرار حبق النظام يف دمشــق لطاملا 
)الفيتــو الروســي( حاجــزاً منيعــاً أمــام ذلــك، وهــذا مــا حصــل عنــد التصويــت علــى مشــروع 
القــرار، وكان كافيــاً إيصــال رســالة واضحــة )علــى أن أمريــكا ســتتصرف ملعاقبــة الوحــش الــذي 

يرتكــب تلــك اجلرائــم البشــعة بصــرف النظــر عــن ماهيــة قــرار جملــس األمــن الــدويل(.
لكــن مهمــا كانــت النتائــج، ومهمــا بلغــت شــدة الصــراع بــني روســيا وأمريــكا علــى ســوراي، 
فأهنما ال ميكن أن تصالن إىل حد االشــتباك العســكري على األرض الســورية، وابلتايل يبقى 
أمــام روســيا اهلامــش الــذي مُيَكِّــُن مهارهتــا الدبلوماســية يف اللعــب علــى خطــوط عديــدة مــن 
أجــل احلفــاظ علــى بقــاء النظــام وأتمــني مصاحلهــا الــي مت حتقيقهــا نتيجــة دفعهــا لألزمــة الســورية 

ابجتــاه انســداد اآلفــاق للحــل الــذي يرضــى بــه الشــعب الســوري.
إن هتديــدات أمريــكا وحليفاهتــا األوروبيــني قــد ال تتجــاوز حــدود توجيــه ضــرابت حمــدودة 
لقواعــد النظــام العســكرية وحليفتــه مــن القــوات اإليرانيــة مــن دون املــس ابلتواجــد العســكري 
الروســي، وهــذا مــا جيعــل الــروس مطمئنــني علــى تواجدهــم العســكري بعيــداً عــن أي هتديــد 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، ســتؤكد روســيا للنظــام يف دمشــق وكذلــك لإيرانيــني علــى أمهيــة 
تواجدهــا العســكري يف ســوراي حفاظــاً علــى بقــاء النظــام أواًل، ورادعــاً لألطمــاع األمريكيــة يف 
املنطقــة اثنيــاً، وكذلــك تكــون صمــام أمــاٍن إليــران أيضــاً مــن أجــل إفشــال أيــة هجمــة عســكرية 
مــن قبــل أمريــكا علــى إيــران مســتقباًل، وهــذا مــا يقــوي الورقــة الروســية لــدى النظــام يف دمشــق 
وكذلــك لــدى اإليرانيــني، ومــن أجــل ذلــك تعمــل روســيا بــكل قواهتــا العســكرية والدبلوماســية 
ُل عليهــا التمــدد يف املنطقــة لطاملــا إيــران تســاعدها  للدفــاع عــن مشــروعها يف ســوراي كبوابــة ُتَســهِّ

يف التنفيــذ.
يف احملصلــة، إن التحــول يف قواعــد االشــتباك، والتصعيــد يف الصــراع الــدويل علــى ســوراي بعــد 
عمليــة الغوطــة الشــرقية والضربــة الكيماويــة علــى دومــا مــن قبــل قــوات النظــام مــن جهــة، 
ومتســك روســيا مبفاصــل األزمــة الســورية وســعيها ابلوصــول إىل احلــل العســكري عــن طريــق 
تنفيــذ مــا مت اعتمــاده يف لقــاءات آســتاان حتــت بنــد إجيــاد مناطــق خفــض التصعيــد، كل ذلــك 
كاٍف ألن تعيــد أمريــكا وحليفاهتــا حســاابهتا جتــاه مســتقبل املنطقــة انطالقــاً مــن ســوراي، فمــا 

الــذي ســيتغر قــد يفاجئنــا يف األايم واألســابيع القادمــة.

Bê guman û ti egeran hêzên rijêma li Şamê çekê kîmawî li Doma bi kar anî wekî 
ku li gelek herêman bi kar anî bû li dijî sivîlan de encamê de bi sedan qurbanî ji 
jin û zarokan canê xwe ji dest dan…
Li her carekê Encûmena asayîşa navdewletî dikete raperînê da ku yê tewanbar 
seza bike, û li her carekê rarûyê VÎTO ya rûsî tê bi bihaneya ku ev doz bi tevayî 
``çêkirîye ji layênê din ve`` loma jî rijêma Şamê xwe li dervayî çembera sezayê 
dibînê eger mertala Rûsî rarûyî kulmist û tamponan tê di hindir hila Encûmena 
Navdewletî de ku derfet ji nûnerê rijêmê ( Beşar El-Ceiferî ) re vedbê bo gotinin 
xweyî bi nefret û ne hedar û dagirtî ji riswakirina hêlin din re û dike derewçîn 
bi şêwakî gemirî û tewanbar dike ku ew bergirîya terorê dikin li şûnî bergirîya 
gelê Sûrî û mafê wî ya di jiyanê de ji asayîşî û hêmenî.
Rûsya yanzde caran mafê ( Vîto ) bi kar anîye li rarûyê pirojeyên bi armanca 
rawestandina şer û dirustmenî ya bi karanîna çekin kêmawî ji hêla rêjîmê de li 
herêmin li jêr desthilatdarîya rikberî ya çekdar, ku bûye sedema seqetkirina En-
cûmena asayîşê ku nikare ti biryaran bigrê li rarûyê hêzin rijêmê û karvedanên 
wê yên hovane li dijî sivîla bi rêyên dorpêşkirinê û birçî kirinê û roxandina 
xanîyan bi ser serê niştecîyan de bi armanca koçber kirinê û riva ji ber mirina bi 
şêweyin veciniqîn nemaze topbaranin bi bermîlin dagirtî ji gaza bi jehir ku dora 
xwe wêraneke bêtarî dike.
Bê lêvegerîna ser pêvejoyên şêweyin şer û girêkin wê li dirêjî ya heft salan ku 
çend dewletan bi mofirk û encamdanên wê  girtine ku vê carê bi topbaran kiri-
na Doma bi çekin kîmawî dibe ku yarîya dewletan bi çarenûsa Sûrî û gelê wê 
ber bi rewşeke ji kêferata germtirîn de bide di navbera herdu yarîgirin mezin ( 
Rûsya û Emrîka )de.. wekî germayî ya lomekirina di navbera nûnerê Emerîka û 
Rûsya de li civîna Encûmena asayîşê de ya bi daxwaza Emrîka hatibû civandin 
bo gengeşekirina biryara taybet li ser (bajarê Doma) û bardûmankirina wê bi 
çekin kîmawî li roja şemîyê 7/4/2018 de… û bi dû hev de riswakirin rijêma 
Şamê bi şêwakî tûj ji hêla çendîn nûnerin dewletan hatin axaftin her wehajî ew 
riswakirin parekî mezin gihîşte rola Rûsya ya ku rijêmê dihêvêjê û piştgêrîya 
wê dikê ser van kiryaran li dijî gelê Sûrî ku ev civîn di rojin 9-10/4/2018 de 
hatibû girêdan… lê xwe vekşandina ji civînê ji hêla çend nûnerin dewletan ve 
û di pêşîya wan de nûnerê Emerîka bi destpêka xwendina nûnerê Sûrî re dest-
nîşaneke aşkerebû ku Emerîka û layengerin wê Firensa û Birêtaniya ti hêvîyan 
ji Encûmenê nakin ku wê ti biryaran bi rijêmê bigrê eger Vîtoya Rûsî bibe 
dîwarekî li pêşberê wan, û wisajî bû di dengdana ser pirpjeya biryarê de.. tenê 
bes bû gîhandina nameyê bi aşkereyî `` Emerîka wê hewl bide bo seza kirina 
hova ku ew tawanî yên pîs kirine bê ku biryara Encûmena asayîşa navdewletî 
çi dibe bila bibe``.
Lê encamp çi bibe jî, û çiqwas qoş bi hêz bibe di nav bera Rûsya û Emerîka 
de li ser Sûrî, lê ew naghêne sînorê pevçûneke leşkerî li ser qada Sûrî, loma jî, 
pokêtek li pêş rûsya dimîne ku karibe pêlewanî ya xwe ya dublomasî di lîstikê 
de bi kar bîne li ser çend rêzan bo parastina rijêmê û parastina bercewendîyên 
xweyên bi dest xistine di encama têvedana kirîza Sûrî ber bi asoyên girtî de ji 
çareserkirina ku xelkê Sûrî pê razî be.
Ew gurintî yên Emerîka û layingirên wê ji Ewropîyan belkî sînorê barêgehên 
leşkerî yên rijêmê û yên layingirên wê ji hêzên Îranê derbas nekin di lêdanê de 
bê ku bighêne hebûna leşkerî ya Rûsî. Ev yek mitmanîyê dide Rûsya û hêzên 
wê bi dûrî awiran dide li yacîkî, û li yacî yê din, wê Rûsya ji rêjîm Şamê û Îranê 
re jî tekezî bide ser giringîya hebûna wê ya leşkerî li ser qada Sûrî wek hêzekî 
bergir jib o mayîna rijêmê, û her wihajî bibe astengekê li pêş timayên Emerîka li 
navçeyê, û carekê jî wê bibe kepsûna parêzgir ji Îranê re bo redkirina her êrişekî 
were ser Îranê ji hêla Emerîka de di pêşerojê de. Eve kaxeza di destê Rûsya de 
bi hêz dike ji hêla rijêma Şamê û Îranê de, bo wêjî Rûsya bi tevayî hêzên xwe 
yên leşkerî û diblomasî bergirî dike ji ber pirojeya xwe ve li Sûrî wek dergeha 
ku qolayî dike rê bi rûya destdirîjîya ser ser herêmê û Îran jî vê re alîkar be.
Di encamê de, guhertina binyada pevçûnê, û berzkirina qoşa navdewletî li ser 
Sûrî piştî karpêdanin Gotayê rojhilat û lêdana kîmawî li Doma ji alî hêzên ri-
jêmê de li hêlekê, û bi dest xwe xistina Rûsya mofirkin kirîza Sûrî û hewldana 
bo çareserkirineke leşkerî li ser riya ku hate nexşekirin li Astana di bin xala ava-
kirina herêmin kêmkirina şer de, ew bi tevayî têrî Emerîka û layingirin wê dikin 
ku lêvegerînekê di nêrînin xwe de bikin bo diwaroja herêmê ji pêngava Sûrî de.
Çi guhertin wê rû bide dibe ku ji me re ji nişkav de be di roj û hefteyên bêde be.

وما بعد دوما...؟

Ahmed QASIMأحمد قاسم

Li dûwayî Doma…?

Suriyeli Gazeteci - Yazar
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مع ساعات الفجر األوىل، من صبيحة يوم السبت: 14/ 4، يف متام الساعة )3.55(، استقبلت 
مواقــع النظــام )110( صواريــخ، أطلقهــا التحالــف الثالثــي )واشــنطن ـ لنــدن ـ ابريــس(، وألول مــرة 
علــى امتــداد األزمــة الســورية، الــي وجلــت قبــل أايم عامهــا الثامــن، كأعقــد أزمــة تشــهدها املنطقــة يف 
التاريــخ احلديــث، وذلــك يف ردة فعــل علــى قيــام النظــام الســوري بضــرب دومــا، مســاء الســبت: 7/ 
4 مبــاديت )الكلــور، والســارين(، يف خــرق واضــح اللتزامــه بتدمــر منظومتــه الكيماويــة، مبوجــب القــرار 

األممــي 1118 لســنة: 2013، 
وبضمانة روسية.

ــل أزماتــه الداخليــة، ويظهــر يف صــورة الرئيــس القــوّي،  األمــر الــذي أاتح للرئيــس )ترامــب(، كــي يُرحِّ
الــذي يتوقــف عنــد خطوطــه احلمــراء، وال يســمح لآخريــن أن خيرقوهــا.

وهــو مــا ُعــدَّ خطــًأ اســرتاتيجيًّا وقــع فيــه النظــام، وسيحاســب نفســه عليــه كثــرًا، ومــن غــر املســتبعد 
لــدى عــدد مــن املراقبــني أن يكــون ذلــك فًخــا قــد وقــع يف شــراكه، علــى غــرار مــا كان لصــدام حســني 

حــني غــزوه الكويــت.
إنـّـه بعيــًدا عّمــا ســبق هــذه الضربــة مــن مشــاورات، وحتليــالت وتكهنــات، مث مــا أّدت إليــه مــن تدمــر 

املنظومــة الكيمياويــة الــي ميتلكهــا النظــام، والســيما قــرب محــص؛ فإنـّـه ميكــن لنــا أن نقــرأ اآليت:
ـ لقــد أثبــت الــروس املــرّة تلــو املــرّة، أهنــم ظهــٌر ال يعتمــُد عليــه يف األوقــات املفصليــة، حيــث ينحــازون 
إىل الواقعيــة السياســية بشــكل غــر خــاف، ال بــْل يتخلّــون عــن حلفائهــم دومنــا خجــل، وكان آخــر 
ذلــك مــا كان علــى لســان )مــاراي زاخاروفــا( املتحدثــة ابســم وزارة اخلارجيــة، يف مقابلتهــا مــع )ســكاي 
نيــوز الريطانيــة(، اخلميــس: 12/ 4، مــن أّن األســد قبــل البــدء بنــزع الســالح الكيمــاوي كان أفضــل 

صديــق لواشــنطن ولنــدن، وليــس ملوســكو؛ مــا يعــي أهّنــا غــر ملزمــة بتحّمــل تبعــات قــراراه األخــر. 
ـ لقــد أثبــت احلليــف الروســي، أنّــه غــر مســتعد ألن يدخــل يف صــدام حمســوم النتيجــة مــع أمريــكا، 
مــن أجــل معركــة خاســرة، وبعدمــا وصــل إىل مــراده يف ســورية، وذلــك ألنّــه ســيفقد الكثــر مــن هيبتــه 
 ،)S 400( ومسعتــه العســكرية، الــي طاملــا جعــل مــن ســورية حقــل جتــارب هلــا، فقــام إبغــالق منظومــة
كعادتــه يف كّل ضربــة تقــع للنظــام، ومل يكلــف نفســه عنــاء إســقاط أيٍّ مــن تلــك الصواريــخ ) 110 
(، وعــازاًي األمــر إىل قــدم املنظومــة الــي ميتلكهــا اجليــش الســوري، هــذا إذا أحســّنا الظــن يف كفــاءة 
منظومــات الدفــاع اجلــوي، الــي يــروج لكفاءهتــا، مبســافات تتعــّدى دائــرة نصــف قطرهــا )400 كــم(.   
ـ لقــد رأت أمريــكا يف حتــركات بوتــني يف امللــف الســوري، خــارج إطــار قــرارات جملــس األمــن خروًجــا 
عــن النــص، وإســاءة للتفويــض املمنــوح لــه قبــل ســتة عشــر شــهرًا، يف لقائــه مــع )ترامــب(، يف قمــة 
)آبيــك( يف فيتنــام، يف 11/ 11/ 2017؛ فليــس مســموًحا ألّي طــرف أن جيــرتح حلــواًل يف هــذا 
امللــف خــارج مرجعيــة جنيــف، وبعيــًدا عــن مضمــون القــرار األممــي )2254(، والســيما بعــد )113( 
مــرة نوقــش فيهــا حتــت املظلــة األمميــة، وعليــه ال بـُـّد مــن إعــادة األمــور إىل يدهــا، والســيما أهّنــا عــاودت 
اخنراطهــا يف ملفــات املنطقــة، بعــد عهــد أوابمــا املمتــد لثمــان ســنوات؛ مــا جعلهــا ال تعلمــه مبوعــد 
الضربــة األخــرة، يف الوقــت الــذي أعلمــت فيــه حلفائهــا االســرتاتيجيني )العــرب، تركيــا، إســرائيل(، 

وهــو مــا محــل )أانتــويل أنتونــوف(، الســفر الروســي يف واشــنطن، علــى عــّد ذلــك إهانــة لبوتــني.
ــا بــني ترامــب وبوتــني، وخففــت مــن غلــواء  ـ لقــد جنحــت تركيــا يف أن جتعــل مــن نفســها وســيطًا مهمًّ
الضربــة، لتخــرج بشــكلها الــذي ظهــرت فيــه، مثلمــا أثبتــت اخنراطهــا يف امللــف الســورّي، بشــكل 
جعــل منهــا طرًفــا أساســيًّا، ال غــى عنهــا إىل جانبهمــا، فمــن حقهــا أن جتلــس علــى الطاولــة معهمــا 
مســتقباًل، فهــي تتحــرك يف مســاحة تقــارب عشــرة أالف كــم2، وهلــا حــدود مشــرتكة مــع ســورية تصــل 
إىل )900كــم(، شــريطة أن تضبــط اإليقــاع يف مناطــق نفوذهــا، وتعيــد األمــور إىل نصاهبــا يف إدلــب، 
علــى خــالف إيــران، الــي ينظــر إليهــا كمعرقــل للحــل، وتســعى لفــرض نفســها يف منطقــة ال جتمعهــا 

هبــا أيــة روابــط جغرافيــة أو اترخييــة.
ـ لقــد ابت علــى روســيا أن تتخلّــى عــن التحالــف مــع إيــران، إذا مــا أرادت أن تكــون شــريًكا يوثــق بــه، 
وعليــه ابدر بوتــني إىل إرســال )ألكســندر الفرنتييــف(، يف زايرة مفاجئــة إىل طهــران، الثــالاثء:10/ 
4، لينقــل إليهــم الرؤيــة األمريكيــة، يف شــكل احلــل يف ســورية، والــي تقضــي إبخراجهــم وميليشــياهتم، 
وإالّ فــإّن مَثَّــة ضربــة )ممولــة خليجيًّــا( ابنتظارهــم، وهــو مــا أُبلغــت بــه دمشــق عــن طريــق إحــدى ســفاراهتا 
يف أورواب، وهــو األمــر الــذي رفضتــه إيــران، وســارعت إبرســال )علــي أكــر واليــي( مستشــار خامنئــي 
للشــؤون الدوليــة، إىل دمشــق يــوم اخلميــس: 12/ 4، واعــدة األســد بتعويضــه عــن تبعــات الضربــة يف 

حــال وقوعهــا، وطالبــة منــه رفــض أيـّـة حلــول ال تضمــن بقائهــا يف ســورية.

 في أبعاد الضربة الثالثية
ٌ
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Sabahın ilk saatleriyle, 14.04.2018 Cumartesi gününün başlangıcında, tam olarak saat 
03:55’te, Suriye rejimi mevzilerine Washington-Londra-Paris yönetimlerinden oluşan 
üçlü ittifakın ateşlediği 110 roket düştü. Birkaç gün önce sekizinci yılına giren Suri-
ye krizinin başlangıcından bu yana – ki bu kriz modern tarihte bölgede yaşanan en 
derin krizdir – ilk defa olarak böylesi bir saldırı gerçekleşti. Söz konusu saldırı, Su-
riye rejiminin 07.04.2018 tarihinde Duma şehrini Klor ve Sarin gazıyla hedef alarak, 
BM’nin 2013 yılına ait 1118 numaralı Rusya’nın garantörlüğündeki Suriye rejiminin 
kimyasal silah cephaneliğini imha etmesi kararını açık bir şekilde ihlal etmesine cevap 
niteliğindeydi.
Böylece ABD Başkanı Trump’ın kendi iç sorunlarını savuşturarak, kırmızı çizgilerinde 
durulan ve kimsenin bu çizgileri aşmasına izin vermeyen güçlü bir başkan imajı çizme-
si mümkün hale geldi.
Öte yandan bu, Suriye rejiminin düştüğü stratejik bir hata addedilmekteydi. Rejim bu 
hatanın hesabını defalarca vermek zorunda kalacaktı. Birçok gözlemci ise bu durumun, 
Kuveyt’e saldıran Saddam Hüseyin gibi başkalarının da düştüğü bir tuzak olduğunu 
düşünmekte.
Saldırı öncesi gerçekleşen fikir alışverişleri, analizler ve spekülasyonları, yine rejimin 
özellikle de Humus yakınlarındaki kimyasal silah cephaneliğini imha etmesine yol açan 
gelişmeleri bir yana bırakacak olursak, aşağıdaki değerlendirmelerde bulunabiliriz:
- Rusya defalarca kendisinin görüntüden ibaret olduğunu, zor zamanlarda kendisine 
güvenilmeyeceğini ispatlamıştır. Nitekim aşikar biçimde siyasi açıdan realist olma 
eğilimindedir. Hatta hiç utanmadan müttefiklerini yüz üstü bırakabilmektedir. Bunun 
son örneği, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın 12.04.2018’de 
İngiliz Sky News’e verdiği demeçte, kimyasal silahsızlanmadan önce Esed’in Mosko-
va’nın değil, Washington ve Londra’nın en iyi dostu olduğunu söylemesidir. Bu 
Rusya’nın, son almış olduğu kararların sonuçlarına katlanmaya niyetli olmadığı an-
lamına gelmektedir.
- Suriye’nin müttefiki Rusya, Amerika’yla kaybedeceği kesin olan bir çatışmaya 
girmeyeceğini ispat etmiştir. Suriye’de amacına ulaştıktan sonra ve Suriye’yi bir den-
eme tahtasına çevirmesinin ardından, askeri açıdan prestij kaybedeceğinden, rejime 
karşı düzenlenen her saldırıda yaptığı gibi S400 sistemini kapatmıştır. Böylece Suri-
ye’yi vuran 110 roketten hiçbirini düşürme zahmetine girmemiş, meseleyi Suriye or-
dusunun sahip olduğu sistemin eski olmasına bağlayarak geçiştirmiştir. Tabi bu, yeterli 
olduğunu söyledikleri, 400 km yarıçapından fazla bir alanı hedef alabilen hava savun-
ma sisteminin gerçekten yeterli olduğu yönünde hüsnü zan yapacak olursak geçerlidir.
- Amerika, Putin’in Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında attığı 
adımları, anlaşmaya karşı gelmek ve on altı ay önce 11.11.2017’de Trump ile Viet-
nam’da APEC zirvesinde gerçekleştirdiği buluşmada kendisine verilen yetkiye aykırı 
hareket etmek olarak görmüştür. Fakat hiçbir aktör, Cenevre haricinde bir mercinin ve 
BM’nin 2254 numaralı kararının dışında çözüm kararı vermeye yetkili değildir. Ni-
tekim BM çatısı altında şu ana dek 113 müzakere yapılmış olup, mesele mutlak surette 
BM’ye havale edilmelidir. Öte yandan ABD, sekiz yıl süren Obama döneminin ardın-
dan tekrar bölgedeki sorunların üzerine eğilmeye başlamış olup, son saldırının tarihiyle 
ilgili stratejik müttefikleri Araplar, Türkiye ve İsrail’e bildirimde bulunurken, Rusya’ya 
bilgi vermemiştir. Buna bağlı olarak da Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly 
Antonov, ABD’nin söz konusu hareketini Putin’e hakaret addettiğini dile getirmiştir.
- Türkiye, Trump ile Putin arasında arabuluculuk yapma ve saldırının doğuracağı 
galeyanı hafifletme konusunda başarı göstermiştir. Aynı şekilde Suriye meselesinde 
kendisinin, ABD ve Rusya’nın yanı sıra vazgeçilmez bir taraf olduğunu ispat etmede 
de başarılı olmuştur. Türkiye’nin bağımsız olarak bu iki güçle masaya oturma hakkı 
vardır; zira yaklaşık on bin km²’lik bir alanda hareket etmektedir. Yine Suriye’yle 900 
km’yi bulan ortak sınırı vardır. Böylece nüfuz alanındaki bölgelerdeki nabız tutabilme-
kte ve İdlib’de gidişatı yoluna koyabilmektedir. Bunun aksi şekilde davranan İran ise, 
çözümün önünde engel olarak görülmekte ve ne coğrafi ve ne de tarihsel bir bağı olan 
bölgeye zorla girmek istemektedir.
- Rusya artık İran’la, güvenilir bir ortak olmadığı takdirde ittifakını sürdürmekten 
uzaklaşmaktadır. Bu nedenle Putin, Alexander Lavrentiev’i sürpriz bir ziyaret için 
10.04.2018’de İran’a göndermiş, Tahran yönetimine Amerika’nın Suriye’deki çözüm 
vizyonunu aktarmıştır. Bu vizyona göre ABD, İran’ın ve milislerinin Suriye’den çık-
masını istemekte olup, aksi takdirde Körfez ülkeleri tarafından finanse edilen bir saldırı 
İran’ı hedef alacaktır. Rusya, aynı bilgiyi Avrupa’daki elçiliklerinden biri vasıtasıyla 
Şam’a da ulaştırmıştır. İran ise bu çözümü reddederek, hızlı bir biçimde Hamaney’in 
Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti’yi 12.04.2018’de Şam’a gönder-
miştir. Velayeti, Esed’e olası saldırı sonucu doğacak sonuçlar konusunda destek sözü 
vermiş ve Suriye’de yönetimde kalmasını garanti altına almayan hiçbir çözümde yer 
almamasını istemiştir.

Dr. Muhammed ADIL ŞEVK

Suriye’ye Yapılan Üçlü Saldırı
Üzerine Bir Değerlendirme

Suriyeli Akademisyen-Düşünürأكاديمي ومفكر سوري
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ضــرابت اليــوم شــبيهة بضربــة الشــعرات العــام املاضــي، مــن الناحيــة العســكرية فقــط!، لكنهــا خمتلفــة 
عنهــا مــن الناحيــة السياســية، البعــد السياســي لضــرابت اليــوم هــام جــداً وواضــح وال ميكــن جتاهلــه، رمبــا 

هــو األهــم مــن الضربــة العســكرية ذاهتــا:
- الضــرابت مل تكــن لألســد )وحــده( حقيقــة، كانــت ضــد بوتــني بشــكل واضــح وعلــي، املشــاركة 

الريطانيــة كانــت ضــد روســيا ورداً علــى حادثــة تســميم اجلاســوس الســابق يف )ســوليز بــري(.
- الضــرابت مشــرتكة مــن قبــل أكثــر مــن دولــة، وهنــا تتجلــى الرغبــة األوربيــة بتســديد شــيء مــا مــن 

فاتــورة بوتــني.
 - التوتــر والســجال مث التهديــد الروســي الــذي ســبق الضربــة فشــل بشــكل واضــح بــردع ترامــب أو 

إخافتــه ابلعكــس، تصــدى ترامــب للتهديــدات الروســية وصعَّــد ضــد روســيا بشــكل واضــح.
-  مل يتــم إخبــار روســيا مبواقــع الضــرابت مســبقاً، صحيــح أن عــدداً كبــراً مــن املواقــع كان قــد مت 
إخــالءه ابلفعــل، لكــن عــدم )التنســيق( مــع روســيا هــو جتــاوز غــريب لــدور روســيا يف ســوراي وعــدم 

اإلقــرار أبي دور روســي.
-  شــهادة اجلنــرال )ماتيــس( وزيــر الدفــاع، قبــل يومــني أمــام الكونغــرس وحديثــه عــن ضــرابت تعيــد 
احلــل السياســي للطاولــة وتعــزز فــرص املفاوضــات، تظهــر بوضــوح البعــد السياســي للضــرابت، الــذي 
هــو أعمــق بكثــر مــن تدمــر موقــع أو موقعــني، اهلــدف السياســي مــن الضــرابت هــو كســر هيبــة بوتــني 

اإلقــرار  ورفــض  احلــال(  بطبيعــة  )واألســد 
بــدور رايدي لروســيا يف أي حــل سياســي 
ســوري. بعبــارة أخــرى، العــودة إىل جنيــف 

وكنــس )سوتشــي وآســتانة( إىل القمامــة.
- اجلــزء األهــم مــن كلمــة ترامــب تركــز علــى 

أمرين:
موســكو  مــع  ابلصــدام  الرغبــة  عــدم   -1
ابلعــامل  االلتحــاق  روســيا  قــررت  لــو  فيمــا 
املتحضــر والتوقــف عــن تغطيــة األســد ومــد 
لقــوة  ابإلشــارة  ملوســكو  )الرتغيــب(  يــد 
أمــركا االقتصاديــة وقدرهتــا علــى مســاعدة 

روســيا.
الرغبــة  بعــدم  ترامــب  قــرار  تثبيــت   -2  

ســوراي. يف  ابلبقــاء 
 - بعبــارة أخــرى، ال نريــد البقــاء يف ســوراي، لكــن لــن نســمح لكــم )لروســيا( أبي حــل سياســي منفــرد 
ال يراعــي مصاحلنــا، ليــس وحــدان، بــل مــع الكتلــة األوروبيــة، احلــل الوحيــد أمامكــم هــو االنضمــام 

للحلــف السياســي الــدويل والعــودة للمفاوضــات يف جنيــف والعمــل علــى تســوية سياســية معنــا.
- هــذا يعــي عــودة أمــركا )هــذه املــرة مــع بريطانيــا وفرنســا( لطاولــة مفاوضــات جنيــف معــززة مبوقــف 
عســكري واضــح يكســر هيبــة بوتــني وحيرمــه مــن التفــرد ابلقــرار السياســي يف ســوراي )ال سوتشــي بعــد 

اليــوم(.
- روســيا فهمــت الرســالة بشــكل واضــح، الضربــة هــي إنــذار لبدايــة قــرار دويل إبهنــاء دور روســيا 

السياســي يف ســوراي، أو علــى األقــل حرماهنــا مــن التفــرد ابلقــرار.
- لذلــك املتوقــع هــو تصعيــد روســي، حاولــت روســيا البلطجــة يف جملــس األمــن وترهيــب أمــركا، لكــن 

الضربة األمركية - الريطانية - الفرنســية وجهت صفعة مباشــرة لبوتني.
- الضربــة واحــدة حــى اآلن، لكــن تقييــم النتائــج ســيعتمد علــى رد فعــل روســيا بشــكل أساســي، ممــا 

ســيفتح البــاب أمــام ضــرابت أخــرى.
 أخطــأت موســكو احلســاابت، وصوتــت ابلفيتــو يف جلســة جملــس األمــن ممــا فتــح البــاب أمــام ضــرابت 

خــارج مظلــة األمــم املتحــدة، أي خطــأ روســي قــادم ســيكون مكلفــاً كثــراً.
- مل حتــرك أمــركا مجيــع هــذه القطــع العســكرية واملدمــرات مــن أجــل ضربــة واحــدة كان مــن املمكــن 
إطالقهــا مــن مدمــرة واحــدة، بقــاء القطــع العســكرية األمركيــة - الريطانيــة - والطائــرات الفرنســية يف 
ميــاه املتوســط فيــه رســالة واضحــة لبوتــني، لضبــط رده وحلملــه علــى القبــول ابملطالــب الغربيــة، وهــي 

املشــاركة يف القــرار واحلــل السياســي لســوراي!.

ضربات اليوم شبيهة
بضربة الشعيرات

محمد العبد الله

Türkçe ي و
عرب

Bugünün saldırıları, yalnızca askeri açıdan bakıldığında geçen yılın dipçik saldırıları-
na benziyor. Ancak siyasi açıdan aralarında fark var. Bugünün saldırılarının siyasi 
boyutu son derece önemli ve açık olup, görmezden gelinmesi mümkün değildir. 
Belki de bu askeri saldırının en önemli yönü bizzat budur:
- Saldırı gerçekte sadece Esed’e yönelik olmayıp, açık ve aleni bir biçimde Putin’e 
de karşı gerçekleştirildi. İngiltere’nin Rusya’ya karşı saldırıya katılma nedeni ise, 
eski bir casusun Salisbury’de zehirlenmiş olmasıydı.
- Saldırının birden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi, Avrupa’nın Putin’e bir 
nevi bedel ödetme isteğinde olduğunu göstermektedir.
- Saldırı öncesinde oluşan gerilim, çekişme ve Rusya’nın tehdidi, Trump’ın cay-
dırıcı hamlesi ve karşı atağıyla başarısız oldu. Trump, Rusya’nın tehditlerine mey-
dan okudu ve açık bir biçimde Rusya’ya baskın çıktı.
- Saldırıda hedef alınacak mevziler önceden Rusya’ya haber verilmedi. Bazı yerlerin 
zaten boşaltılmış olduğu doğru olsa da, saldırıyı düzenleyen ülkelerin Rusya’yla 
“koordinasyon” kurmamış olması, Batı’nın Rusya’nın Suriye’deki konumunu hiçe 
saydığı ve Rusya’nın Suriye’de rolü olmadığı mesajını verdiğini göstermektedir.
- ABD Savunma Bakanı General Mattis’in, saldırıdan iki gün önce Kongre önünde 
yaptığı konuşmada siyasi çözümü tekrar gündeme getirmesi ve müzakere imkan-
larına vurgu yapması, saldırının siyasi boyutunu açık bir biçimde gözler önüne 
sermektedir. Buna göre saldırı, yalnızca bir ya da iki mevziyi vurmaktan ibaret ol-
mayıp, saldırıdaki siyasi hedef Putin’in (dolayısıyla Esed’in) prestijini sarsmak ve 
Rusya’nın Suriye’deki siyasi çözüm 
olasılıklarındaki öncü rolünü kabul 
etmediğini göstermekti. Diğer bir 
deyişle, Cenevre’nin (Soçi ve Asta-
na) çöpe atılmasıydı.
- Trump’ın konuşmasının en önemli 
bölümünde iki nokta öne çıkıyordu:
1- Medeni dünyaya katılmaya ve 
Esed’i savunmaktan vazgeçmeye 
karar vermesi halinde Moskova’yla 
çatışmaya girmek istenmediği ve 
Amerika’nın ekonomik gücü ile 
Rusya’ya yardım etme kapasitesi 
hatırlatılmak suretiyle Moskova’ya 
“teşvik” elinin uzatıldığı.
2- Trump’ın Suriye’de kalmayı iste-
mediğinin kesin bir biçimde ifade 
edilmiş olması.
- Diğer bir ifadeyle, Suriye’de kal-
mak istemiyoruz ancak sizin (Rusya) 
de bizim çıkarlarımızı gözetmeyecek siyasi bir çözüm bulmanıza müsaade etmeye-
ceğiz. Sadece bizim değil, Avrupa bloğunun da çıkarları buna dahildir. Önünüzdeki 
tek çözüm seçeneği, uluslararası siyasi ittifaka katılmak, Cenevre müzakerelerine 
geri dönmek ve birlikte bir siyasi çözüm bulmaya çalışmaktır.
- Bunun anlamı, Amerika’nın (bu sefer İngiltere ve Fransa ile birlikte) Cenevre’deki 
müzakerelere, hem de Putin’in prestijini sarsan ve Suriye’de tek başına siyasi bir 
karar almasını engelleyen (artık Soçi muteber değildir) aleni bir askeri tavırla kuv-
vetlendirilmiş bir şekilde dönmesidir.
- Rusya verilmek istenen mesajı net bir biçimde almıştır. Saldırı, uluslararası toplu-
mun Rusya’nın Suriye’deki rolünü sonlandırmak istediği yönünde verilecek kararın 
başlangıcıdır. Ya da en azından Rusya’nın Suriye’ye ilgili tek başına karar vermesini 
engellemeye yöneliktir.
- Bu nedenle Rusya’nın olayları kızıştıracağı öngörülmektedir. Nitekim Rusya, BM 
Güvenlik Konseyi’nde kabadayılık yapmaya ve ABD’yi korkutmaya çalışmıştır. 
Ancak Amerika, İngiltere ve Fransa’nın saldırısı, Putin’in yüzüne tokat gibi inmiştir.
- Şu ana kadar bir saldırı yapılmış olup, sonuçlar temelde Rusya’nın tepkisine göre 
değerlendirilecektir. Buna bağlı olarak da başka saldırıların önü açılabilecektir.
Moskova yanlış hesap yaparak, Güvenlik Konseyi’nde veto oyunu kullanmış, bu da 
BM çatısı haricinde bir saldırı düzenlenmesine olanak tanımıştır. Bu da demektir ki 
Rusya’nın yapacağı başka bir hata, daha pahalıya mal olacaktır.
- Amerika, yalnızca bir muhripten düzenleyebileceği tek bir saldırı için tüm askeri 
birimleri ve muhriplerini hareket ettirmemiştir. ABD ve İngiliz askeri birlikleri ile 
Fransız uçaklarının Akdeniz sularında kalması, tepkisini kontrol altına alması ve 
Batı’nın taleplerini kabul etmesi yönünde Putin’e verilmiş açık bir mesajdır. Bu 
talepler ise Suriye’de ortak karar alma ve siyasi çözüm bulmadır.

Muhammed EL-ABDULLAH

Bugünün Saldırıları
 Dipçik Darbelerine Benziyor

Washington’da Yaşayan Suriyeli Yazar-Muhalifكاتب ومعارض سوري يقيم في واشنطن 



سنة الثالثة ــ العدد 55 ــ 2018/5/1
ال

22

Türkçe ي
ك

تر

نظمت مجعية )آكادير( للمرأة والعائلة يومي 21-22 نيســان 2018 ندوة حتت عنوان )قيم ورســوم(، الندوة  الي احتضنتها املدينة اجلامعية 
جبامعة )يوزجني يل( يف مدينة )وان( شــرقي األانضول شــهدت مشــاركة كثيفة.

وافتتــح الرانمــج بكلمــات ترحيبيــة ألقاهــا كل مــن الســيدة )فيضــاء ايشــار( عضــو اهليئــة اإلدارة للجمعيــة وممثــل واليــة وان، ورئيــس مجعيــة قــوس 
قــزح )برهــان آدايل(، وأرملــة املرحــوم الشــيخ )تيمــور طــاش( املربيــة والكاتبــة )مولــودة أوچــار(.

وبعــد الكلمــة الــي ألقاهــا )شــنگوز(، صعــدت املنصــَة الســيدُة )رابعــة آلدمــر( رئيســة مجعيــة آكاديــر )مجعيــة األانضــول للمــرأة والعائلــة(، وألقــت 
كلمــة االفتتــاح الــي خصصــت هلــا عنــوان )بنــاء الثقــة والكرامــة البشــرية(.

انطلقت اجللسة األوىل حتت عنوان ) قيمنا الثابتة من األمس إىل اليوم(.
 اجللســة الــي أدارهتــا الســيدة )فاطمــة أوزقــان( وقدمــت فيهــا الســيدة )آيشــن گورجــان( مداخلــة بعنــوان )أمســاء هللا احلســى وإرشــادها إىل طريــق 
امتــالك الشــخصية(، وقــدم الســيد )غــازي قلچ اپرلــر( مداخلــة بعنــوان )العائلــة احلاضنــة املنتجــة واحلاميــة للقيــم(، كمــا قــدم )كمــال أوزتــورك( 
مداخلــة بعنــوان )مســامهة الشــباب املهندســني احلاليــني للمســتقبل املشــرتك(. ويف مداخلتهــا شــرحت )آيشــن گورجــان( قيمنــا العريقــة انطالقــاً 
مــن أمســاء هللا احلســى، وقالــت: )العالقــة بــني القيمــة والصــورة ميكــن أن نســميها العالقــة بــني اخللفيــة واملظهــر، أو بــني النظريــة والتطبيــق، أو بــني 
اجملــرد وامللمــوس، أو بــني اإلميــان والعمــل، والســؤال األساســي هنــا هــو هــل ننطلــق مــن القيمــة إىل الصــورة، أو مــن الصــورة إىل القيمــة؟، وإن 
كتابنــا املقــدس يقــدم لنــا املنهــج الكفيــل ابلــرد علــى هــذا الســؤال القــدمي بشــكل واضــح وصريــح، وعلينــا أن ننظــر إىل األمســاء احلســى الــي مســى 

هبــا صاحــب تلــك القيــم نفســه حــى يهدينــا إىل الطريــق املؤديــة إىل تلــك القيــم.
أمــا )غــازي قلچ اپرلــر( فقــد قــال يف مداخلتــه: )عائلتنــا تتخــذ موقــع املركــز يف قوتنــا، وهــي منطلــق بنــاء شــخصية الفــرد، وحجــر األســاس يف 
اجملتمــع، وإننــا لــن نســتطيع أن حنمــي العائلــة إذا تركنــا مفهومهــا جانبــاً وحذفناهــا مــن ميــدان املعركــة كأســاس للهويــة والشــخصية، وأهــم مــا مييــز 
العائلــة هــو تنشــئتها أفــراداً قادريــن علــى املشــاركة، والعائلــة هــي أهــم مؤسســة ميكــن للفــرد أن يبنيهــا كإنســان(. أمــا الكاتــب والصحفــي )كمــال 
أوزتــورك( فقــد قــال يف مداخلتــه: )علينــا أن نبــي هيــكاًل ســليماً للعائلــة، وذلــك بتنشــئة أبنــاءان الذيــن هــم مســتقبلنا املشــرتك كأطفــال يســألون 
أســئلة أكثــر جــرأة، ولديهــم فضــول أكثــر، ويتجولــون أكثــر، ويعرتضــون بشــكل أكــر، وحيققــون يف األمــور أكثــر، وحياولــون أن يكتشــفوا اجملتمــع 
الــذي يعيشــون فيــه والبلــد واجملتمــع الــذي ينتمــون إليهمــا، وأان أالحــظ ذلــك يف األطفــال والعائــالت الــي تســلم عقوهلــا متامــاً إىل تنظيمــات مثــل 
)القاعــدة وداعــش ومجاعــة گولــن(، مثــة أمــور جيــب أن حنلهــا قبــل أن يكــر أبنــاؤان، كــي ال يعيشــوا مثــل تلــك املشــاكل، وميكننــا أن نســتعرض تلــك 
احللــول ابلشــكل التــايل: علينــا تعليــم أطفالنــا القــرآن الكــرمي وهــم صغــار، وعليهــم االهتمــام بفــن مــن الفنــون، وعليهــم االشــتغال بفــرع مــن فــروع 
الرايضــة، وعلينــا تعليمهــم آداب املعاملــة احلســنة، وعلينــا مســاعدهتم يف اختيــار حرفــة أو ختصــص وهــم صغــار، وعليهــم تعلــم لغــة أجنبيــة واحــدة 

علــى األقــل، وعليهــم التعــرف إىل خمتلــف الكتــاب والثقافــات(.
بدأت اجللسة الثانية حتت عنوان )القيم املؤسسة للمجتمع اآلمن(.

اجللســة أدارهتــا الســيدة )مســاء ســاجنق( قــدم فيهــا الســيد )حمســن قزل قــااي ( مداخلــة حتــت عنــوان )القيــم املشــرتكة املســامهة يف بنــاء الذاكــرة 
االجتماعيــة(، وقــدم الســيد )فرحــات كنتــل( مداخلــة بعنــوان )القيــم املشــرتكة مــع الرأمساليــة(، فيمــا قدمــت الســيدة )هدايــت شــفقتلي توقصــال( 
مداخلــة بعنــوان )القيــم املصطنعــة ورســالة املــرأة(، أمــا )حمســن قزل قــااي( فقــد قــال: )ابلنظــر إىل املاضــي نــرى أن اللغــة هــي العامــل الكامــن وراء 
املشــاكل الــي تعانيهــا ذاكرتنــا اجلماعيــة(، وأضــاف: )كيــف اســتطاع جمتمــع ُمنــع مــن اســتخدام لغتــه أن حيافــظ علــى ذاكرتــه  اجلماعيــة لتبقــى 
وقــادة هبــذا الشــكل؟، ســبب ذلــك أن اللغــة واملنتجــات اللغويــة هــي أهــم عنصــر تتشــكل منــه الذاكــرة والتواصــل. وإذا مل توجــد منتجــات بلغــة 
شــعب مــا فــإن ذاكرتــه تضعــف، ورغــم اخلالفــات واإلجــراءات الظاملــة وحــاالت واملــوت الــي نعيشــها، فإننــا نعيــش يف نفــس البلــد وال ننظــر إىل 
بعضنــا البعــض كأعــداء، وال يقصــي أحــدان اآلخــر ابســتخدام لغــات خمتلفــة يف القســم اخلــاص ابلقيــم املشــرتكة داخــل ذاكرتنــا اجلماعيــة، أمــا 
ســبب ذلــك فهــم أدابؤان الذيــن يتحدثــون بــكل حريــة بلغــات خمتلفــة ويضعــون لنــا املنتجــات األدبيــة الــي تضمــن لنــا اإلعجــاب بنفــس األغنيــة 
والقصيــدة والفنــان، إهنــم هــم مــن يــروي لنــا املــادة األدبيــة الــي حتافــظ لنــا علــى ذاكرتنــا حيــة متقــدة، متامــاً مثلمــا نفعــل حنــن يف هــذه النــدوة(... 
أمــا )هدايــت شــفقتلي توقصــال( فقــد قالــت يف مداخلتهــا: )إن العائلــة قيمــة جيــب علينــا احملافظــة عليهــا، أمــا املــرأة فهــي واحــدة مــن العناصــر 
الــي حتافــظ علــى قيمــة العائلــة لدينــا، وإن تقاليــدان تشــدد علــى احلاجــة إىل منــوذج املــرأة القــادرة علــى حســن تربيــة األطفــال، وهــي يف الوقــت ذاتــه 
هلــا أفــكار مشوشــة فيمــا يتعلــق بطريقــة إجــراء ذلــك، وقــد بــدأت مناقشــة هــذه املســألة يف أواخــر العهــد العثمــاين، ومــع أتســيس اجلمهوريــة الرتكيــة 
ظهــرت منــاذج جديــدة للمــرأة ومشــاكل جديــدة ذات عالقــة هبــا. ففــي الوقــت الــذي عملــت فيــه جمموعــة نصفهــا ابلنخبــة علــى تدريــس بناهتــن 
وتشــغيلهن، بقيــت غالبيــة النســاء يف هــذه املنظومــة اجلديــدة يف بيتهــن بعيــداً عــن الدراســة ليحافظــن علــى احلمائيــة واحملرميــة بشــكل تقليــدي. وقــد 
انتشــرت مقولــة أن فطــرة املــرأة تفســد إذا متَّ تدريســها، فتســتقوي علــى الرجــل فيفقــد ســلطته عليهــا، ولكــن كثــراً مــن النســاء بذلــن جهــوداً جبــارة 

ليدرســن، إذ ليــس يف القــرآن الكــرمي أي آيــة تتعلــق بفطــرة املــرأة، ولكــن مثــة آايت تتعلــق بفطــرة اإلنســان عمومــاً.
مثــة فهــم رائــج يــرى أن الرجــل هــو اإلنســان يف األصــل، أمــا املــرأة فقــد خلقــت لتســهل لــه حياتــه، لكــن كثــراً مــن النســاء مل يعــدن راضيــات مبثــل 

ذلــك التعريــف الــذي ال جنــد لــه أصــاًل يف القــرآن الكــرمي، وقــد جــاء كل فــرد إىل هــذه الدنيــا ليعيــش حكايتــه وقصــة عبوديتــه بنفســه(.
ويف مداخلتــه الــي عنوهنــا بـ)القيــم املشــرتكة مــع الرأمساليــة( فقــد قــال )فرحــات كنتــل(: )إن القيــم الــي فرضتهــا علينــا الرأمساليــة تعمــل علــى قتــل 
قيمنــا اخلاصــة، ولذلــك فعلينــا أن نتصــرف مــع بعضنــا البعــض برتاحــم، ومثــة جوانــب يف هويتنــا ذات بعــد محائــي، البعــض يــرى أنــه علينــا أن أنخــذ 
تكنولوجيــات الغــرب وحنافــظ علــى ذواتنــا، ولكــن هــذا غــر ممكــن، لقــد بتنــا جمتمعــاً يُرثــى حلالــه إذ يعــاين مــن رضــوض وصدمــات، لدينــا مكتســبات 
حنــن الشــعوب الــي تعيــش يف هــذه املنطقــة، واحلقيقــة أننــا نعيــش إبحســاس تغلــب عليــه فكــرة أن كل جديــد يطــرد القــدمي، وكل مســتجد يطــرد 
مــا قبلــه، وحنــن نعيــش هــذه احلالــة ألننــا ال حناســب ذواتنــا، وألننــا مل نواجــه تلــك احلقيقــة فقــد عشــنا أحــداث 15 مــن متــوز. وحنــن مدينــون لتلــك 
املعركــة االجتماعيــة الــي مسحــت للمــرأة احملجبــة والقيــم الــي حتملهــا ابلدخــول لألماكــن العامــة، ولــو مل تكــن تلــك املقاومــة االجتماعيــة ملــا كانــت 
القيــم والرســوم الــي نراهــا اليــوم(. وبعــد انتهــاء اجللســة الثانيــة انطلقــت ورشــات العمــل حتــت ســتة عناويــن خمتلفــة، وبعــد العشــاء وصــالة املغــرب 

اختتــم اليــوم األول مــن النــدوة مبســامرة شــعرية وموســيقية.
اجللسة الثالثة: )البحث عن املستقبل يف ضوء املاضي(.

انعقــدت اجللســة الثالثــة مــن نــدوة )القيــم والرســوم( يــوم األحــد 22 نيســان 2018 حتــت عنــوان )البحــث عــن املســتقبل يف ضــوء املاضــي(، 
وأدار اجللســة الكاتــب والصحفــي )وحيــد الديــن إينجــه(. وقــدم يف اجللســة الثالثــة )مصطفــى أكيجــي( مداخلــة بعنــوان )حــق األرض الــي نعيــش 
عليهــا(، والكاتبــة )يلــدز رمضــان  اوغلــو( مداخلــة بعنــوان )األدب كواحــد مــن اجلواهــر املؤسســة لإنســانية( أمــا الكاتــب )جيهــان آقطــاش( 

فكانــت مداخلتــه بعنــوان )املدينــة قيــم اجلمــال(.
وبعــد انتهــاء اجللســة الثالثــة اعتلــى املنصــَة رئيــُس اهليئــة اإلداريــة ملنتــدى األانضــول )طورغــاي آلدمــر( ليلقــي كلمــة اخلتــام، أمــا البيــان اخلتامــي فقــد 

تلتــه الســيدة )منــور شــان  ويــردي( رئيســة اهليئــة اإلداريــة جلمعيــة آكاديــر للمــرأة والعائلــة.

جمعية آكادير تنظم ندوة (قيم ورسوم) في مدينة وان شرقي األناضول

Sema SANCAK

 Hidayet Şefkatli TUKSAL

 Feyza YAŞAR

Turgay ALDEMIR
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Anadolu Kadın ve Aile Derneği’nin (AKADDER) düzenlediği “Değerler ve Desenler” üst başlıklı sempozyum yoğun 
bir katılımla 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Programda 
AKADDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Van temsilcisi Feyza Yaşar, Gökkuşağı Derneği Başkanı Burhan Adalı ve 
rahmetli Timurtaş Hoca’nın eşi eğitimci yazar Mevlüde Uçar birer selamlama konuşması yaptı.
Şengöz’ün konuşmasından sonra AKADDER (Anadolu Kadın ve Aile Derneği) Genel Başkanı Rabia Aldemir kürsüye 
gelerek “İnsanlık Haysiyeti ve Güven İnşası” başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
1. OTURUM: DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN DEĞERLERİMİZ
AKADDER Başkanı Rabia Aldemir’in konuşmasını tamamlamasının ardından “Dünden Bugüne Değişmeyen 
Değerlerimiz” üst başlıklı 1. oturuma geçildi. Fadime Özkan’ın moderatörlüğünü yaptığı 1. oturumda Ayşen Gürcan 
“Şahsiyet Sahibi Olmada Esma’nın Yol Gösterciliği”, Gazi Kılıçparlar “Değer Üreten ve Koruyan Bir Ocak: Aile”, 
Kemal Öztürk ise “Ortak Geleceğin Bugünkü Mimarları: Gençlerin Katkısı” başlıklı birer sunum yaptı. Ayşen Gürcan 
Allah’ın esması üzerinden kadim değerlerimizi anlatarak sunumunda şunları dile getirdi: Gürcan, “Değer ve desen 
ilişkisi için fon figür, teori pratik, somut soyut, iman amel ilişkisi de diyebiliriz. Buradaki asıl soru değerden desene 
mi yoksa desenden değere mi gideceğimiz sorusudur? Kadim olan bu soru için kutsal kitabımız açık ve net olarak 
bize bir yöntem sunar. Değerlere ulaşmada bize yol göstermesi için bu değerlerin sahibi Allah’ın Esma’ül Hüsna’sına 
bakarız” dedi. Gazi Kılıçparlar ise sunumunda; “Ailemiz bizim gücümüzün merkezindeki konum, bireyin kişiliğinin 
inşasının başladığı yer ve toplumun yapı taşıdır. Aile denen mefhumu dışarıda bırakarak, mücadele sahasından kimlik 
ve kişilik olarak geri çekerek koruyamayız. Ailede en önemli husus, paylaşabilen fertler yetiştirebilmektir. Bireyin 
insan olarak kurduğu en önemli yapıdır aile…” dedi. Gazeteci yazar Kemal Öztürk ise sunumunda şunları dile getirdi: 
“Sağlam bir aile yapısı oluşturabilmek için ortak geleceğimiz olan çocuklarımızın daha cesur sorular soran, daha 
fazla merak eden, daha fazla gezen, daha fazla itiraz eden, daha fazla sorgulayan ve içinde bulunduğu toplumu, ülkeyi 
ve dünyayı keşfetmeye çalışan çocuklar olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu, zihninin tamamını FEÖ, İŞİD, el-
Kaide gibi örgütlere teslim eden çocuklardan, ailelerden farkediyorum. Bu sorunları yaşamamak adına çocuklarımızın 
büyümeden halletmesi gereken bazı şeyler var. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Çocuklara küçükken Kur’an öğretilmeli, 
muhakkak bir sanat dalıyla ilgilenmeliler, spor dallarından biriyle meşgul olmalılar, adab-ı muaşeret noktasında 
iyi eğitilmeliler, meslek seçimi için erken yaşta farkındalık oluşturulmalı, en az bir tane yabancı dil öğrenmeliler, 
farklı yazarları, kültürleri tanımalılar.” “Dünden Bugüne Değişmeyen Değerlerimiz” üst başlıklı 1. oturumun 
tamamlanmasının ardından öğle yemeği ve namaz molası verildi.
2. OTURUM: GÜVENLİ TOPLUMUN KURUCU DEĞERLERİ
Öğle yemeği ve namaz molasının ardından “Güvenli Toplumun Kurucu Değerleri” üst başlıklı 2. oturuma geçildi. 
Sema Sancak’ın moderatörlüğünü yaptığı 2. oturumda Muhsin Kızılkaya “Toplumsal Hafızanın İnşasında Ortak 
Değerler”, Ferhat Kentel “Kapitalizm ile Hemhal Olan Değerler”, Hidayet Şefkatli Tuksal ise “Üretilen Değerler ve 
Kadının Misyonu” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.
“Geçmişe bakınca ortak hafızamızın sıkıntılı olmasının temelinde dil olduğunu görürüz” diyen Muhsin Kızılkaya 
şöyle konuştu: “Peki nasıl oldu da dili yasaklanmış olan bir toplum kendi toplumsal hafızasını bu kadar canlı, bu kadar 
diri tutabildi? Çünkü hafızanın ve devamlılığının oluşumundaki en önemli şey dil ve o dilde ortaya konan birtakım 
ürünlerdir. Eğer o dilde yaratılan ürünler yoksa hafızanın oluşması da güçleşir. Toplumsal hafızamızın ortak değerler 
kısmında farklı dilleri kullanarak aynı ülkede yaşayan insanlar olarak, her türlü kıyıcı uygulamaya, ölüme ve ayrışmaya 
rağmen biz birbirimizi ötekileştirip düşman görmedik. Bunun sebebi ise ayrı dilleri özgürce konuşup ürünler ortaya 
koyan ve aynı şarkıyı, şiiri, sanatçıyı sevmemizi sağlayan edebiyatçılarımızdır. Bu toplumsal hafızamızı diri tutan şey 
anlatıcılardır. Burada bizim yaptığımız gibi…” Hidayet Şefkatli Tuksal ise şöyle konuştu: “Aile, korumamız gereken 
bir değerdir. Aile değerimizi ayakta tutan unsurlardan biri ise kadındır. Bizim geleneğimiz, bir taraftan çocukları iyi 
yetiştirecek bir kadın profiline ihtiyaç duyduğunu söylerken bir taraftan da bunun nasıl yapılacağı konusunda kafası 
karışıktır. Bu, Osmanlının son döneminde tartışma konusuyken Türkiye’nin kurulmasıyla yeni kadın modelleri ve 
sorunlar ortaya çıktı. Elit dediğimiz bir grup okuyup meslek sahibi olurken yeni düzendeki büyük çoğunluk kadının 
geleneksel korunmuşluğunu ve mahremiyetinin sağlanması için evlerde tutulmaya ve okutulmamaya devam etti. 
Kadınlar okutulursa fıtratları bozulur, güçlenir ve erkeklerin otoritesini zayıflatır söylemi çok yaygındı. Ama bir sürü 
kadın büyük çabalar vererek okudu. Kur’an-ı Kerim’de kadın fıtratına dair bir ayet yoktur, insan fıtratına dair ayetler 
vardır.
Erkek asıl insan, kadın da onun hayatını kolaylaştırıyor gibi bir algı var. Böyle bir tanımlamaya artık birçok kadın 
razı gelmiyor. Biz bunu Kur’an’da da göremiyoruz. Her birey bu dünyaya kendi hikâyesini, kendi kulluk serüvenini 
yaşamak için geldi.” Ferhat Kentel ise “Kapitalizm İle Hemhal Olan Değerler” başlıklı sunumunda şunları dile 
getirdi: “Kapitalizmin bize dayattığı değerler bizim kendi değerlerimizi unutturuyor. Birbirimize daha merhametli 
davranmalıyız. Bizim kimliklerimiz içinde korunakçı bir şeyler var. ‘Batının teknolojisini alalım, kendimizi koruyalım’ 
deniyor, bu mümkün değil. Travmatik bir topluluğuz, acıklı bir durumdayız. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak 
müktesebatımız var. Her gelenin eskiden var olanı kovduğu, yeni gelecek olanın da bulunanı kovacak hissiyle yaşadığı 
gerçeği var. Kendimizle hesaplaşmadığımız için bunları yaşıyoruz. Yüzleşmediğimiz için 15 Temmuz’u yaşadık. 
Kamusal ortamlara başörtüsünün girmesini, onların değerlerinin bu ortamlara girmesini toplumsal mücadelelere 
borçluyuz. Toplumsal mücadeleler olmasaydı bugünkü değerler/desenler oluşmazdı.” 2. oturumun bitmesinin 
ardından atölye çalışmalarına geçildi. 6 farklı başlık altında atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Akşam yemeği ve 
namaz molasının ardından müzik ve şiir dinletileri yapıldı.
Sempozyumun birinci günü müzik ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi.
3. OTURUM: GEÇMİŞİN İZİNDE GELECEĞİ ARAMAK
“Değerler ve Desenler” Sempozyumunun 3. oturumu 22 Nisan Pazar günü yapıldı. “Geçmişin İzinde Geleceği 
Aramak” başlıklı 3. oturumun moderatörlüğünü Gazeteci yazar Vahdettin İnce yaptı.
3. oturumda; Mustafa Ekici “Üzerinde Yaşadığımız Toprağın Hakkı (Yerlilik), Yazar Yıldız Ramazanoğlu “İnsanlığın 
Kurucu Özlerinden Biri: Edebiyat”, Yazar Cihan Aktaş ise “Kent ve Estetik Değerler” başlıklı birer sunum 
gerçekleştirdi.
3. oturumun tamamlanmasının ardından Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir kürsüye gelerek 
sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Sempozyumun sonuç bildirgesi ise AKADDER Yönetim Kurulu 
üyesi Münevver Şanverdi tarafından okundu.
21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen “Değerler ve Desenler” üst 
başlıklı AKADDER Sempozyumu toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra sona erdi.
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أردت بــدء مقالــيت ابإلشــارة إىل أنــه مثــة أمــور مجيلــة حتــدث، لكــن الفكــرة الــيت تفــرض علــّي أن أعــرب 
بشــكل صحيــح هنــا عمــا أقصــده بعبــارة )مجيلــة(، فكــرة متوقفــة يف ركــن مــن عقلــي.

قبــل ســبع ســنوات مــن اآلن، مــأ )محــزة وعمــر وعلــي وحممــد( أزقــة درعــا بقلوهبــم الشــابة، وأشــعلوا 
ــار، هــو  ــل تصــل أطرافهــا إىل خمتلــف البلــدان، وإن مــا أرادوا أن يفعلــوه عندمــا أوقــدوا تلــك الن فتائ

إضــاءة مســتقبلهم.
 لقــد شــكلت ممارســات حــزب البعــث اجلــامث علــى صــدر ســوراي مثــل الكابــوس، بيئــة مــن املظــامل 
والظــام، فهنــاك االعتقــال التعســفي واإلعــدام مــن دون حماكمــة، وســجناء ال يعلمــون حــى ســبب 
اعتقاهلــم، وأنصــار البعــث يــزدادون مســتوى رفاهيتهــم، والشــعب يــزداد فقــراً يومــاً بعــد يــوم، والشــباب 
مــن مواصلــة  مــن أهنــم ســيتمكنون  التخطيــط ملســتقبلهم، وكهــول ليســوا متأكديــن  ال يســتطيعون 
حياهتــم، وعجائــز ال يعلمــون هــل ســيجدون هلــم قبــورًا أم ال، واجلميــع هنــاك ال يســتطيع الــكام يف ظــل 
املخابــرات املســيطرة علــى مملكــة الرعــب تلــك، حــى وصــل األمــر إىل أن خيشــى املــرء مــن اســتذكار 
مــا خيطــر ببالــه يف حلظــة مــا. وإذا اتبعتــم التجاعيــد الــيت علــى جبــاه الرجــال والنســاء الذيــن تقــدم هبــم 
الســن يف ســوراي، واخلطــوط علــى وجوههــم، فــإن طريقكــم ســتصل ال حمالــة إىل آالم تلــك املأســاة، 
لقــد بــدأ الظلــم يف أزقــة درعــا حيــث مــاء الغضــب يتدفــق مــن وجــوه شــباب ال يريــدون الســري يف هــذا 
الطريــق كلمــا أمعنــوا النظــر يف وجــوه آابئهــم وأمهاهتــم، مث يفيــض الظلــم ليتحــول إىل ســيل جــارف، لقــد 
وصلــت املقاومــة الــيت تشــهد عامهــا الســابع إىل أقصــى مــكان يف ســوراي، والشــباب مســتعدون لدفــع 
أي مثــن مــن أجــل احلريــة واملســتقبل اجلديــد، وإن أبطــال ســوراي مســتعدون نســاًء ورجــااًل مــن أجــل 
التضحيــة أبرواحهــم مــن أجــل حريتهــم، وحبريتهــم مــن أجــل أحباهبــم، وأبحباهبــم مــن أجــل عقيدهتــم، 

لقــد ضحــوا ومازالــوا يضحــون.
حــني تتجــه كل تلــك األحــداث حنــو النســيان، أييت فيلــم )درعــا مــن أجــل أخــي( كــي يذّكــران مــن جديــد 
حبقيقــة بــدأان ننســاها أو نُدفــع لنســياهنا، خصوصــاً وأن الفيلــم قــد ُشــرع يف تصويــره يف وقــت بــدأ فيــه 
النــاس يعزفــون عــن التفكــري يف أســباب نشــوب احلــرب يف ســوراي، وعلــّي التأكيــد أبن األمــر )اجلميــل( 
الــذي أشــرت إليــه يف اجلملــة األوىل مــن هــذه املقالــة هــو فكــرة إطــاق تلــك املبــادرة واجلهــود املبذولــة 
فيهــا، وأان أشــكر املنتــج وكاتــب الســيناريو صديقــي العزيــز )خالــد جاهــد قوروتلــى( وزمــاءه علــى هــذا 

العمــل )اجلميــل(، هــذا الفيلــم يشــرح
سبب نشوب احلرب األهلية يف سوراي بشكل صريح وصحيح.

وأان أابرك لكافــة فريــق العمــل، بــدءًا ابملخــرج )مــراد أونبــول( الــذي نفــخ يف الســيناريو مــن روحــه 
الرائعــني )إيلكــر قزمــاز وجــم اوچــان وبــران  آخــر، وصــواًل إىل املمثلــني  الفيلــم عمقــاً  ليضيــف إىل 
قورالتــورك وحممــد فاتــح أمــني أوغلــو( الذيــن مل يكتفــوا أبداء أدوار القصــة، بــل عاشــوا احلــدث وجعلــوان 

نعيشــه معهــم أمــام الشاشــة.
إن أمهيــة هــذا الفيلــم تكمــن يف جانــب آخــر وهــو أنــه لــو مل يتــم العــرض األول يف )چــوابن  بــك( الراعــي، 

ملا استطعت أان مشاهدته، وقد حضرت العرض األول وكان غاية يف الروعة ومشبعاً ابملعاين.
وقــد حضــر العــرض األول كذلــك كل مــن املديــر العــام لشــبكة ) TRT إبراهيــم أرن(، وانئبــة رئيــس 
حــزب العدالــة والتنميــة )روضــة قاوقجــى(، واألمــني العــام حلــزب العدالــة والتنميــة )فاتــح شــاهني(، 
ورئيــس جامعــة غــازي  عنتــاب الربوفيســور )علــي گــور(، ورئيــس منتــدى األانضــول )طورغــاي آلدمــري(، 
مســؤولو احلكــم احمللــي ومتطوعــون ســوريون وكثــري مــن حمــي الفــن، وكان العــرض رائعــاً ومفعمــا مبهــراً 

ابملشــاعر الرائعــة.
ــع فلــن جنــد مــن يفهــم  ــا أبســلوب مجيــل ورائ أيهــا األصدقــاء األعــّزاء، عندمــا ال نتحــدث عــن أحزانن
ــا أبســلوب )مجيــل(، عندمــا  ــا هبــذا الفيلــم اســتطعنا أن نعــرب عــن قضيتن ــا ومشــاكلنا، ويبــدو أنن مهومن
نشــاهده أو ننصــح مبشــاهدته فإننــا نكــون قــد دفعنــا ابلنضــال يف هــذه املعركــة إىل األمــام ولــو قليــًا.

ثمة أمور جميلة تحدث...

صحفي وكاتب

محمد علي أمين أوغلو

Güzel şeyler de oluyor diye başlamak istediğim bir yazı, lakin burada “güzel” den 
kastımın ne olduğunu da doğru ifade etmem gerektiği fikri aklımın bir köşesinde 
duruyor.
Bundan yedi yıl önce Der’a sokaklarını genç yürekleriyle doldurup boşaltan Ham-
za’lar, Ömer’ler, Ali’ler Muhammet’ler her ucu bir başka ülkeye ulaşacak fitili 
ateşlemişlerdi. Bu ateşi yakarken yapmak istedikleri şey kendi geleceklerini aydın-
latmaktı. Suriye’nin üzerine bir karabasan gibi çöken Baas Rejimi uygulamaları 
göz gözü görmez bir zulüm ortamı oluşturmuştu. Hukuksuz tutuklamalar, yargısız 
infazlar, ne için tutuklandığını dahi bilmeyen mahkûmlar, Baas yandaşlarının re-
fah seviyesi yükselirken her gün biraz daha fakirleşen halk, gelecek planı yapa-
mayan gençler, yaşlanabileceğinden emin olamayan yetişkinler ve bir mezarının 
dahi olup olmayacağından şüphe eden yaşlılar muhaberat denilen korku krallığının 
gölgesinde konuşamıyor, hatta düşündüğü şeyleri dahi içinden geçiremiyordu. 
Suriye’de yaşlanan adamların, kadınların alınlarındaki kırışıklığı, yüzlerindeki 
çizgileri takip ettiğinizde yolunuz hep acıya çıkıyordu. Anne ve babalarının yüzüne 
her baktığında gördüğü bu yolda yürümek istemeyen gençlerin yüzünde dolaşan 
kızgın sular Der’a sokaklarından başlayarak zulmün üstüne çağlayacak bir sele 
dönüştü. Yedinci yılını yaşadığımız direniş Suriye’nin en ücra köşelerine kadar 
ulaştı ve yeni bir gelecek için, özgürlük için ödenecek bedel göze alındı. Kadın ve 
erkek, Suriye’nin yiğitleri; Özgürlüğü için canlarını, aşkları için özgürlüklerini ve 
inançlerı için aşklarını feda etmeye hazırdı...
Feda ettiler ve hala da fada ediyorlar...
Bütün bu yaşananlar unutulmaya yüz tutmuşken, insanların Suriye’de savaşın ned-
en çıktığı ile ilgili boşluğa düştüğü bir zamanda çekimlerine başlanan “Kardeşim 
İçin Der’a” filmi unutulmaya-unutturulmaya başlayan bir gerçekliği yeniden bize 
hatırlattı. Yazımın ilk cümlesinde söylediğim “güzel” şeyin bu çaba, bu gayret ve 
bu inisiyatifi alma fikri olduğunu belirtmeliyim. Yapımcılığını ve Senaristliğini ya-
pan sevgili dostum Halis Cahit KURUTLU ve çalışma arkadaşlarına bu “güzel” 
işlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Bu film Suriye iç savaşının neden çıktığını açık ve doğru bir şekilde anlatıyor. Sena-
ryoya Ruhundan üfleyerek derinlik katan Yönetmen Murat ONBUL,İlker Kızmaz, 
Cem Uçan, Berna Koraltürk, Mehmet Fatih EMİNOĞLU gibi birbirinden kıymet-
li oyuncu kadrosuyla hikayeyi sadece oynamakla kalmayıp yaşayan ve beyaz perde 
de bizlere de yaşatan ekibin tamamını tebrik ediyorum.
Bu filmin önemi bir tarafı da Galasının Çobanbey (El-Rai)’de yapılmış olmasıydı. 
Benim de katılma imkanı bulduğum Gala son derece güzel ve anlamlıydı. TRT 
Genel Müdürü İbrahim Eren, Ak Parti Gen. Bşk. Yrd. Ravza Kavakçı, Ak Parti 
Gen. Sek. Fatih Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Anadolu 
Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve yerel mülki amirlerin ve  suriye gönüllüleri 
ile birçok sanat severlerin katıldığı gala son derece samimi ve duygulu anların 
yaşandığı bir organizasyondu.
Sevgili dostlar yaşadığımız acı şeyleri dahi güzel bir üslup ve estetik içerisinde an-
latmadığımız zaman derdimizi anlayacak birilerinin çıkması zor olacaktır. Bu film 
ile derdimiz, davamız “güzel” bir şekilde anlatılmış görünüyor. İzleyip izlettiğimiz 
zaman ortaya konulan mücadeleye bir omuz da biz vermiş oluruz, vesselam...

Mehmet Ali EMİNOĞLU

“Güzel” Şeyler de oluyor...

Gazeteci - Yazar
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