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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı 
Sayesinde Oyunları Boşa Çıkardık ve 
Herkese Gerçeği Gösterdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyindeki Barış Pınarı askeri harekatı vasıtasıyla oyun ve şantajları boşa 
çıkararak gerçeği ayan beyan ortaya çıkardığını söyledi. Erdoğan, Barış 
Pınarı’na karşı hala devam eden tepkilerin ise Türkiye’nin bazı kesimlerin 
bölgeye yönelik hesaplarını bozduğunun delili olduğunu belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن تركيــا مــن خــال قيامهــا بعمليــة ) نبــع الســام( العســكرية 
يف مشــال ســوراي، أفشــلت األالعيــب ومشــاهد االبتــزاز وأظهــرت احلقيقيــة جلّيــة، وإن ردود الفعــل ضــد 

عمليــة )نبــع الســام( املتواصلــة ، تــدل علــى أن تركيــا أفســدت حســاابت البعــض جتــاه املنطقــة. 

نبع السالم
Barış Pınarı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı’na katılan 
kuvvetlerin Suriye-Türkiye sınırı boyunca Fırat’ın doğusundaki 480 km uzunluğundaki 
alanın 120 km olan kısmını kontrolü altına aldığını ifade ederken, kimsenin 
Türkiye’den 40 yıldan bu yana sivil-asker ayrımı yapmadan vatandaşlarını katleden 
bir örgütün yayılmasına müsaade etmesini bekleyemeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye  Dışişleri  Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Türkiye’nin müttefiklerinin 
Mazlum Kobani lakaplı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 
teröristle görüşmesini kabul etmediğini belirterek, bu görüşmelerin 
“terörü meşrulaştırmak” anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Washington’un Mazlum Kobani lakaplı aranan 
terörist Ferhat Abdi Şahin’i iki ülke arasındaki suçluları teslim etmeyi öngören anlaşma 
kapsamında Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini dile getirirken, Türkiye’nin bu kişi hakkında 
kırmızı bülten yayınladığını, bu bültenin de 196 ülkede geçerli olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye sınırı 
konusunda meşru güvenlik kaygıları 
olduğunu ve Türkiye’nin NATO ülkeleri 
içerisinde terör saldırılarına en fazla 
maruz kalan ülkeyi teşkil ettiğini 
belirtti. Stoltenberg, son dönemde 
yaşananların cesaret verici olduğunu 
çünkü siyasi çözüm konusunda yol kat 
edilebileceğinin anlaşıldığını söyledi.

قال انئب الرئيس الرتكي فؤاد أوقطاي، إن القوات املشــاركة يف عملية )نبع الســام(، بســطت ســيطرهتا شــرق 
الفــرات علــى احلــدود الســورية الرتكيــة بطــول 120 كــم مــن أصــل 480 كــم، ، وال ميكــن ألحــد أن يتوقــع منــا 

الســماح بتمــدد منظمــة قاتلــة أزهقــت أرواح مواطنينــا املدنيــني والعســكريني دون متييــز علــى مــدار 40 عامــاً.

شــدد وزيــر اخلارجيــة مولــود تشــاووش أوغلــو، علــى رفــض تركيــا قيــام حلفائهــا بعقــد لقــاءات 
الشــرطة  لــدى منظمــة  احلمــراء  املطلــوب ابلنشــرة  بـ)مظلــوم كــوابين(  امللقــب  مــع اإلرهــايب 

اجلنائيــة الدوليــة )اإلنرتبــول(، معتــراً مثــل تلــك اللقــاءات )شــرعنة لإلرهابيــني(.

قــال وزيــر العــدل الرتكــي، عبداحلميــد غُــل، يتعــني علــى واشــنطن تســليم اإلرهــايب )فرهــاد عبــدي شــاهني( 
امللقــب بـ)مظلــوم كــوابين( املطلــوب للعدالــة، مبوجــب اتفاقيــة تســليم اجملرمــني املرمــة بــني البلديــن، وأشــار إىل 

إصــدار الســلطات الرتكيــة، نشــرة محــراء حبقــه ، والنشــرة احلمــراء ســارية يف 196 دولــة حــول العــامل.

)الناتــو(  األطلســي  مشــال  حللــف  العــام  األمــني  قــال 
ينــس ســتولتنرغ، إن لرتكيــا خمــاوف أمنيــة مشــروعة علــى 
حدودهــا مــع ســوراي، وتركيــا هــي الدولــة األكثــر تعرضــاً 
هلجمــات إرهابيــة بــني دول حلــف الناتــو، ومــا رأينــاه 
خــال األايم املاضيــة أمــر مشــجع ألنــه يظهــر أنــه مــن 

املمكــن املضــي قدمــاً حنــو تســوية سياســية.

تشاووش أوغلو: اجتماع حلفائنا مع اإلرهابي )مظلوم نائب الرئيس التركي: نبسط سيطرتنا على امتداد 120 كم شرق الفرات
كوباني( شرعنة لإلرهابيين

أمين عام الناتو: لتركيا مخاوف مشروعة في سورياوزير العدل التركي: واشنطن ملزمة بتسليمنا اإلرهابي الملقب بـ)مظلوم كوباني(

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fırat’ın Doğusunda 120 Kilometrelik 
Alanı Kontrol Altına AlıyoruzÇavuşoğlu: Müttefiklerimizin Terörist Mazlum Kobani’yle 

Toplantı Yapması Terörü Meşrulaştırmaktır

Türkiye Adalet Bakanı: Washington Mazlum Kobani Lakaplı Teröristi 
Bize Teslim Etmelidir

NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin Suriye Konusunda Meşru Kaygıları Vardır

Fırat’ın doğusundaki Rasulayn ve Tel Ebyad kasabalarından çıkartılan PKK/PYD terör 
örgütü, arkasında tarım arazileri, köylerin çevresi ve meskenlerin içerisine yerleştirilmiş 
çok sayıda mayın bıraktı. Barış Pınarı güçleri ise bu mayınları temizliyor.

تنظيــم PKK/PYD( ( اإلرهــايب وعقــب طــرده مــن املناطــق الواقعــة بــني مدينــي رأس العــني وتــل أبيــض شــرقي الفــرات، تــرك 
خلفــه أعــداداً كبــرة مــن األلغــام املتفجــرة الــي زرعهــا يف األراضــي الزراعيــة وحميــط القــرى والبلــدات ويف البيــوت الســكنية، وجتــري 

قــوات نبــع الســام العمــل علــى نزعهــا وتفكيكهــا.

قوات نبع السالم تفكك ألغام )PKK/PYD ( اإلرهابي شرقي الفرات
Barış Pınarı Fırat’ın Doğusunda PKK/PYD Terör Örgütünün Mayınlarını Temizliyor

1923 yılında modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümü olan 29 Ekim günü 
Türkiye’de en güzel günlerden biri sayılıyor. 29 Ekim günü Türk halkı tarafından yurdun 
her köşesinde Türk bayraklarının dalgalanmasıyla kutlanıyor ve resmi tatil kabul ediliyor.

يعتــر يــوم الـــ29 مــن أكتوبــر تشــرين األول مــن كل ســنة مــن أمجــل األايم يف تركيــا حيــث أنــه مت يف مثــل هــذا 
اليــوم عــام 1923 أتســيس اجلمهوريــة الرتكيــة احلديثــة، عيــد أتســيس اجلمهوريــة الرتكيــة هــو عيــد وعطلــة رمسيــة 

حيتفــل هبــا الشــعب الرتكــي برفــع علــم اجلمهوريــة الرتكيــة يف كافــة أحنــاء تركيــا. 

عيد تأسيس الجمهورية التركية

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü
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Türkler ile Suriyelilerin kanı Suriye topraklarında birbirine karıştı. 
Türk askerlerinden 7 şehit 95 yaralı, Suriye Milli Ordusu’ndan ise 96 
şehit 374 yaralı var. Aynı şekilde Çanakkale Savaşı’nda da Türkler ile 
Suriyelilerin kanı Türkiye topraklarında birbirine karışmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Tel Ebyad kenti sakinlerine kenti Barış 
Pınarı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden kurtardıktan 
sonra insani yardımlar yapmayı sürdürüyor. TSK sağlık hizmet hizmetleri 
ve gıda yardımları vasıtasıyla uzun zaman boyunca teröristler nedeniyle 
sıkıntı çeken halkın yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

Suriye’nin Lazkiye kırsalında faaliyet gösteren muhalif gruplar, İdlib kırsalına 
yakın el-Ekrad Dağı’nda Suriye rejimi ve Rus hava kuvvetleri tarafından 
desteklenen milislerin Lazkiye’nin kuzeyindeki Kebine hattına ilerleme girişimini 
engelledi. Çatışma sonucu can ve ekipman kaybı yaşayan rejim güçleri geri 
çekilmek zorunda kaldı.

 Tel Aviv’de birkaç on kişilik gruptan oluşan bir grup, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 
yanlısı ve Barış Pınarı Harekatı karşıtı bir gösteri düzenleyerek, Türkiye ve Recep Tayyip 
Erdoğan karşıtı, aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump aleyhine sloganlar attı.

Suriye’nin çeşitli şehir, kasaba ve köylerinde katil Esed rejiminin devrilmesi ve 
Suriye topraklarının tamamının Rusya ve İran işgalinden kurtarılması talebiyle 
gösteriler yapılmaya devam ediyor.

اختلط الدم الرتكي ابلدم الســوري على األرض الســورية ، 7 شــهداء و95 جرحياً من القوات 
الرتكيــة، ابإلضافــة إىل 96 شــهيداً وإصابــة 374 عنصــراً مــن اجليــش الوطــي الســوري، خــال 
عمليــة نبــع الســام، كمــا امتزجــت دمــاء األجــداد يف معركــة جنــاق قلعــة علــى األراضــي الرتكيــة.

تســتمر القــوات املســلحة الرتكيــة، يف تقــدمي املســاعدات اإلنســانية لســكان مدينــة تــل أبيــض الســورية، منــذ 
حتريرهــا مــن إرهابيــي )ي ب ك/يب كا كا(، ضمــن عمليــة )نبــع الســام(، وســامهت اخلدمــات الصحيــة، 
واملســاعدات الغذائيــة يف تضميــد جــراح الســكان الذيــن عانــوا طويــا قبــل تطهــر منطقتهــم مــن اإلرهابيــني.

صــدت فصائــل املعارضــة الســورية العاملــة بريــف الاذقيــة يف جبــل األكــراد يف املناطــق القريبــة مــن 
ريــف إدلــب، حماولــة قــوات النظــام الســوري وميليشــياته املدعومــة بغطــاء جــوي روســي التقــدم علــى 

حمــور قريــة الكبينــة مشــايل الاذقيــة، موقعــة خســائر ابلعتــاد واألرواح وأجرهتــم علــى االنســحاب. 

تظاهــر عشــرات األشــخاص يف تــل أبيــب تضامنــاً مــع ميليشــيا قســد وتنديــداً بعمليــة نبــع الســام 
الرتكيــة يف مشــال ســوراي، ورفــع املتظاهــرون شــعارات مناهضــة لرتكيــا وأردوغــان، والرئيــس األمركــي 

دوانلــد ترمــب. 

 املظاهــرات مســتمرة يف عــدة مــدن وبلــدات وقــرى ســورية، تطالــب إبســقاط النظــام األســدي 
اجملــرم ، وحتريــر كامــل األراضــي الســورية مــن احملتلــني الــروس واإليرانيــني. 

الجيش التركي يعيد الحياة لتل أبيض بعد تحريرها  من )ي ب ك( اإلرهابيأعداد شهداء نبع السالم  في العملية العسكرية ضد اإلرهابيين

الثوار يصدون محاولة النظام السوري التقدم على محور الكبينة بريف الالذقية

 بعملية نبع السالم
ً
 لقسد وتنديدا

ً
مظاهرة  في تل أبيب دعما

مظاهرات في عدة مدن وبلدات وقرى سورية تطالب بإسقاط النظام

Teröristlere Karşı Yapılan Barış Pınarı Harekatındaki Şehitlerin 
Sayısı

TSK Tel Ebyad’ı Teröristlerden Temizledikten Sonra Hayat Normal 
Seyrine Dönüyor

Devrimciler Suriye Rejiminin Lazkiye’deki Kebine Hattına 
İlerlemesini Engelledi

Tel Aviv’de SDG Yanlısı ve Barış Pınarı Karşıtı Bir Gösteri Düzenlendi

Suriye’nin Çeşitli Şehir, Kasaba ve Köylerinde Rejimin Devrilmesi 
Talebiyle Gösteriler Yapıldı

Suriye’ye girişinden bu yana ilk kez işgalci Rusya, 17.10.2019 tarihinde 
Lazkiye’nin Kebine kasabasını vurmak için Rus güçlerinin en yıkıcı füzesi 
olarak bilinen dev Avangard füzesini kullandı. Füzenin 1430 km mesafeden, 
Hazar Denizi’ndeki Rus savaş gemilerinden fırlatıldığı belirtildi.

ألول مــرة  منــذ تدخلــه بســوراي ، االحتــال الروســي يســتخدم صــاروخ أفانغــارد العمــاق الــذي يعــد األشــد تدمــرأ لــدى 
الــروس يف قصــف الكبينــة بريــف الاذقيــة يــوم االربعــاء 2019/10/17 ومت اطــاق الصــاروخ مــن مســافة 1430 كيلــو 

مــرت مــن حبــر قزويــن مــن البــوارج الروســية.

االحتالل الروسي يستخدم صاروخ أفانغارد العمالق لقصف الكبينة

İşgalci Rusya Kebine’yi Vurmak İçin Dev Avangard Füzesi Kullandı
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العملية  بدء  أردوغان(  طيب  )رجب  الرتكي  الرئيس  إعالن  منذ 
العسكرية )نبع السالم( يوم األربعاء2019/10/9، والعملية تسري 
وفق ما خطط هلا، تنفيذُا لالتفاق بني الرئيس الرتكي وترامب بتطهري 
املنطقة على كامل احلدود السورية الرتكية بطول يصل إىل 440 كم 

يتجاوز 33 كم. وعمق 
أردوغان: الرئيس  قال  للعملية كما  الرئيس  واهلدف 

وإحالل  اجلنوبية،  تركيا  حدود  قرب  اإلرهايب  املمر  على  القضاء   
السالم يف تلك املناطق، متهيدًا إلعادة أكثر من مليون الجئ سوري 

ليها. إ
قبل  من  واإلدانة  ابالستنكار  ووجهت  السالم  نبع  انطالقة  ومنذ 
من  استفاقت  العربية  الدول  جامعة  وحىت  األوربية،  الدول  غالبية 

وأدانتها. نومها 
أحلقت  البشرية  اتريخ  يف  مأساة  أكرب  على  مرت  السنوات  من  مثان 
بيان  أي  تصدر  ومل  الدول  هذه  تتحرك  ومل  السوري،  ابلشعب 
استنكار أو تنديد، الدول اليت تدعي احلضارة واإلنسانية تدافع عن 
السورية  املدن  تدمري  عن  أبصارها  وتغض  حماربته،  وتدين  اإلرهاب 

السوري وهتجريه. الشعب  وذبح 
مبوجب  عليه  وحصلت  ابحلرب  تريده  كانت  ما  لرتكيا  حتقق  لقد 
يف  وخطتها  لشروطها  االستجابة  بعد  الرتكي،  األمريكي  االتفاق 

BM Güvenlik Konseyi’nin İdlib’de derhal ateşkes 
yapılması yönündeki karar taslağına Rusya ve 

Çin’in veto hakkını kullanması, Rusya’nın askeri 
baskıyı sürdürerek Suriye halkına boyun eğdirme ve 
katil Beşşar’ın Suriye’de ilelebet devlet başkanı olarak 
kalmasını sağlama politikasının hala devam ettiğini, 
aynı zamanda dünyanın Rusya’nın Suriye meselesini 
İsrail ve ABD’nin kabulüyle eline almasına onay 
verdiğini göstermektedir.
Halkların tarihinde en absürt durumlardan biri, Güven-
lik Konseyi’nin İdlib’de ateşkesle ilgili bir oturum 
yaparken, saldırgan taraflardan birinin daimi üye ol-
ması ve veto hakkına sahip bulunarak, Suriye halkını 
katletme ve şehirlerini yerle bir etme amacıyla bu hak-
kını kullanabilmesidir.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Güvenlik Konseyi ya da 
medyadaki adıyla Uluslararası Güvenlik Konseyi, 
BM’nin en önemli unsurlarından birisi ve BM Ant-
laşması’nın yedinci bölümü uyarınca uluslararası barış 
ve güvenliğin koruyucusu sayılmaktadır. Bu nedenle 
aldığı kararlar üye devletler açısından bağlayıcıdır.
Barışı tehdit eden herhangi bir durum veya saldırgan 
faaliyetin muhatabı Güvenlik Konseyi’dir. Konsey 
çatışma taraflarını, çatışmayı barışçıl yöntemlerle 

çözmeye davet eder. Bazı durumlarda ise Konsey, 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve yeniden 
tesisi için güç kullanımına da başvurabilir.
BM Genel Kurulu, daimi üye devletlerden herhangi 
biri Güvenlik Konseyi’nin bir kararının çıkmasını ön-
lüyorsa, 3 Kasım 1950 tarihli ve 377 numaralı karara 
göre “barış için birleşme adı altında acil ve olağanüstü” 
bir şekilde toplanabilir. Bu da Genel Kurul’a başvurma 
yöntemini pekiştiren bir uygulamadır. Böyle bir du-
rumda Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin yerini alır 
ve üyelerinin üçte ikisinin onayıyla verilen tavsiyeler 
bağlayıcı hüviyet kazanır.
 Güvenlik Konseyi de bu tavsiyeleri gerekli şekilde tat-
bik etmekle yükümlüdür.
Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin karar taslaklarına 
karşı on üç kez veto hakkı kullanmış, bununla müttefi-
ki olan katil Beşşar Esed’i korumayı hedeflemiştir. Bu 
da Suriyelileri soykırımdan geçirme kararının herkesin 
hemfikir olduğu bir karar olduğunu göstermektedir.
Uluslararası sistem Beşşar rejiminin suç ortağı olmasa, 
rejim temsilcisinin Güvenlik Konseyi ve BM’de bu-
lunması ve konuşmasına müsaade etmezdi. Nasıl oluy-
or da uluslararası toplum insaniyet iddiasında bu-
lunurken Esed mafyasının suç çetesinin Güvenlik 

القوات  وإشراف  سيطرة  حتت  ستكون  اليت  اآلمنة  املنطقة  إنشاء 
الرتكية. املسلحة 

PKK/( تنظيم  من  عنصرًا   673 حتييد  يف  جنحت  السالم  نبع 
PYD( وحترير أكثر من ألف ومئتني كيلو مرت مربع مشلت عشرات 
وقتل  املدن  تدمري  دون  العني  ورأس  أبيض  تل  يف  والبلدات  القرى 

املدنيني.
وامتزج الدمان الرتكي والسوري جمددًا على األراضي السورية، حيث 
امتزجت  سوريني، كما  جنود  مع  األتراك  األخوة  من  عدد  استشهد 
دماء األجداد يف معركة جناق قلعة على األرض الرتكية عام 1915.
اإلرهايب،  التنظيم  انسحاب  عملية  على  سيشرف  األمريكي  اجلانب 

مواقعهم مشايل سوراي. أسلحتهم وتدمري  إىل سحب  ابإلضافة 
اجليش  مع  الرتكي  واجليش  الرتكية  احلكومة  اجنزته  ما  أن  شك  ال 
خالل  تركيا  حققته  وما  واالحرتام،  التقدير  يستحق  الوطين  السوري 
بنس(  )مايك  األمريكي  الرئيس  انئب  مع  ونصف  ساعتني  اجتماع 

نبع السالم. هو هدف 
حيث  اردوغان،  رجب  وللسيد  لرتكيا  واضح  سياسي  انتصار  وهو 
وأوقف  الدماء،  حقن  أنه  أهدافه كاملة، كما  وحقق  شروطه  فرض 

مؤخرًا. تركيا  على  فرضت  اليت  االقتصادية  العقوابت 
والدويل،  اإلقليمي  األركان، وهلا حضورها ووزهنا  تركيا دولة مكتملة 

على  انتصرت  مثلما  السياسي  الصعيد  على  انتصرت  السالم  نبع 
الرتكي  للشعب  كبريين  مكسبني  وحققت  العسكري،  الصعيد 

احلر. السوري  وللشعب 
سورية،  مشال  يف  عدوانية  توسعية  دولة  قيام  احتمال  أهنت   -1

تركية. قسد إبشراف ومحاية  من  خالية  آمنة كاملة  منطقة  وحتقيق 
ويعيش  الثورة واالستقالل  علم  فيها  يرفع  اليت  املساحة  2- وسعت 
ضعفي  ومساحتها  إابدة،  وال  قصف  دون  حبرية  السوريون  فيها 

لبنان. دولة  مساحة 
سورية كل  حترير  حىت  عليها  ونبين  املكاسب  هذه  أنخذ  أن  وعلينا 

سورية.
الدبلوماسية  و املعركة  املعركتني          ،  يف  انتصرت  تركيا  القول:   خالصة 
املطاف  هناية  ويف  العسكرية  املعركة  من  بكثري  صعوبة  أشد  اآلن 
وتشاؤم  الكائدين  رغم كيد  معها  ومن  تركيا  حليف  الظفر  سيكون 

الكاذبني.                       وأخبار  املتشائمني 
اإلرهابية،  امليليشيات  تنسحب  ومل  عليها  املتفق  املهلة  انتهت  وإذا 

التحرير. مسرية  االستعداد الستكمال  أهبة  على  اجليشان  فإن 
ترامب األخرية: تغريدة  أدعهم مع  املرتبصني برتكيا  أخريًا لكل 

عظيماً  شيئًا  حقق  وقد  البأس  وشديد  عظيم  قائد  أردوغان  الرئيس 
وأان أشكره.

Konseyi’nde barınmasına izin veriyor?!
Veto komedisinin akabindeki şaşırtıcı gelişmeleri takip 
edenler kendilerine, bunun insanlığın vicdanının uy-
anışı mı yoksa Suriyelilerin katledilmesi tiyatrosunun 
bir devamı mı olduğu sorusunu sormaktalar.
- Güvenlik Konseyi 30.09.2019 Pazartesi günü Geir 
Pedersen’ın brifingini dinledi. Pedersen, anayasa komi-
syonunun tek başına çatışmayı çözemeyeceğini, 2254 
numaralı karara geri dönülmesi gerektiğini ve Suri-
ye’nin gelecekteki anayasasının halka ait olduğunu ve 
halk tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.
- ABD’nin Güvenlik Konseyi temsilcisi ise, İran’ın Su-
riye’deki milislerini derhal geri çekmesi ve İdlib’deki 
şiddetin şartsız bir şekilde sona ermesi gerektiğini be-
lirtti.
- Fransa temsilcisi de Suriye’de suç işleyenlerin 
yargılanması gerektiğini dile getirdi.
- ABD’li Senatör Lindsey Graham ise Trump’tan Suri-
ye rejimine kararlı bir saldırı gerçekleştirmesi talebinde 
bulundu.
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD’nin 
Esed rejiminin klor maddesini 19 Mayıs 2019 tarihinde 
İdlib’de kimyasal silah olarak kullandığını doğru-
ladığını açıkladı.
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تقارير وتحقيقا

عملية )نبع السالم( ضربة قاصمة ل )روج آفا(

أحمد مظهر سعدو

رئيس القسم السياسي

مؤخــًرا.  انطلقــت  الــيت  الســالم(  )نبــع  عمليــة  تســتمر 
اإلرهــاب  حالــة  إهنــاء  أجــل  مــن  حــراًب،  أم  ســلًما 
االرهابيــة  الكرديــة  التنظيمــات  بعــض  عــرب  املســتفحل 
و)ب  د(  )ب ي  تنظيمــات  رأســها  وعلــى  ســورية  مشــال 
قــد  املســألة  أن  ويبــدو  )قســد(،  يســمى ب  ومــا  ك(  ك 
الرتكــي  االتفــاق  بعــد  التنفيــذ  مــن  قــراًب  أكثــر  أضحــت 
األمريكــي األخــري بشــأهنا، وكذلــك التوافقــات مــع الــروس.
املصلحــة  ابلضــرورة  تقاطعــت  الســالم(  )نبــع  عمليــة  يف 
الرتكيــة يف ضــرب اإلرهــاب وإجنــاز العمــل اجلــدي ألمــن 
وطنيــة  مصلحــة  مــع  ابلضــرورة  يتســاوق  تركــي،  قومــي 
ســورية يف منــع إقامــة حالــة تقســيمية مشــال ســورية، أرادوهــا 
“روج آفــا” وأرادهــا الشــعب الســوري وحــدة ســورية أرًضــا 
برمتهــا. آفــا”  “روج  لـــ  قاصمــة  الضربــة  فكانــت  وشــعًبا. 
السياســيني  بعــض  ســؤال  حاولــت  )إشــراق(  صحيفــة 
الســالم(  )نبــع  لعمليــة  رؤيتهــم  عــن  الســوريني  واملثقفــني 
الســالم( ابإلجيــاب  )نبــع  هــل ســتعود عمليــة  وســألناهم: 
حتقــق  أن  املمكــن  مــن  وهــل  واألتــراك؟  الســوريني  علــى 
عــودة الالجئــني الســوريني واحلفــاظ علــى األمــن القومــي 
الرتكــي؟ وكيــف تــرون موقــف الغــرب مــن هــذه العمليــة؟
الباحث الدكتور مروان اخلطيب منســق الصالون السياســي 
يف عينتــاب قــال “إن عــودة الالجئــني الســوريني إىل أرض 

بعوامــل  مرتبــط  الوطــن 
عــدة، منهــا حتقيــق األمــن 
مناطقهــم،  يف  واألمــان 
األجهــزة  ســلطة  وانتهــاء 
يف  عاثــت  الــيت  األمنيــة 
وإرهــاابً،  فســاد  البــالد 

وابلتــايل فــإن حتقيــق األمــن 
واألمــان يف املنطقــة املســتهدفة مــن عمليــة )نبــع الســالم( 
للمنطقــة  محلــت  الــيت   PYDالـــ قــوات  ســيطرة  وإهنــاء 
مشــروعاً انفصاليًــا بــدأ بتغيــري مناهــج التعليــم وصــواًل لفــرض 
الضرائــب وتشــكيل هيــاكل أشــبه بدولــة وفــرض التجنيــد 

الــيت  القمــع  عمليــات  إىل  إضافــة  املنطقــة،  شــباب  علــى 
شــهدهتا تلــك املناطــق وجتريــف القــرى وهتجــري الســكان، 
قــد يتيــح جمــااًل إلعــادة أجــواء االســتقرار إىل تلــك املنطقــة 
وابلتــايل حيمــل الكثــري مــن أبنــاء تلــك املناطــق الذيــن يعانــون 
مــن قلــة فــرص العمــل يف تركيــا إضافــة إىل ارتفــاع تكاليــف 
احليــاة املعيشــية.” مث قــال “ لكــن املعيــق األســاس هــو آليــة 
إدارة املنطقــة بعــد حتريريهــا مــن قــوات الـــ PYD إذ أن 
النمــوذج املاثــل أمامنــا يف درع الفــرات وغصــن الزيتون ليس 
حمفــزًا للكثرييــن. أمــا مــن انحيــة األمــن القومــي الرتكــي، فهــو 
 PYD علــى األقــل ســيدفع أبعــداد كبــرية مــن قــوات الـــ
اجملموعــات  مــع  التواصــل  ويقطــع  الســوري  العمــق  إىل 
الــيت كانــوا علــى تواصــل معهــا ويتــم تغذيتهــا يف األراضــي 

تكــون نــواة لنقطــة انطــالق ملوازنــة الضغوطــات الــيت 
حتــاول احلكومــات الرتكيــة تشــكيلها علــى الغــرب 
والعســكرية  االقتصاديــة  القــوة  تنامــي  خــالل  مــن 
الرتكيــة، والتلويــح بــني فــرتة وأخــرى بورقــة قوافــل 
أوراب  أبــواب  تطــرق  أن  ميكــن  الــيت  الالجئــني 
الرتكــي.”  احلــدود  حــرس  عنهــا  تغافــل  إن  جمــدًدا 
أمــا السياســي منصــور األاتســي رئيــس حــزب اليســار 

فقــال  الســوري 
عمليــة  إلشــراق: 
الســالم  )نبــع 
أعتقــد  متــت كمــا 
توافــق  نتيجــة 
إيــراين  روســي 

الــذي  ترامــب  قبــل  مــن  أمريكيــة  وموافقــه  تركــي. 
ســحب قواتــه مــن منطقــة عمليــات )نبــع الســالم(. 
وهلــذه العمليــة العديــد مــن النتائــج اإلجيابيــة، وهنــاك 
العديــد مــن التحفظــات الــيت جيــب أن نعلنهــا أمــا 
االجيابيــات فيمكــن تلخيصهــا ابالنتهــاء مــن حالــة 
التطــرف الــذي متثلــه سياســة الــي واي دي والــيت 
عملــت وتعمــل عــن فــرض شــكل مــن احلكــم احمللــي 
وتعــاون  وبدعــم  ســورية  يف  للوضــع  فهمهــا  حيقــق 
مــع األمــريكان. بعــد أن أصبحــت حمافظــة اجلزيــرة 
)روج آفــا( أي )غــريب كردســتان( وأسســت جيًشــا 
وهلــا  تنفيــذاًي  وجملًســا  وبرملــااًن  رئيًســا  وانتخبــت 

قوميــة دفعتهــم مؤخــًرا إىل أحضــان النظــام الــذي 
فإننــا  أخــرى  انحيــة  ومــن   . اترخييًــا  اضهدهــم 
نشــهد تراجــع التطــرف الديــين أواًل والقومــي اثنيًــا. 
الــدول  بــني  مشــرتكة  مصــاحل  هنــاك  أن  وأعتقــد 
والشــعوب، علينــا تفهمهــا ضمــن شــرط االحــرتام 
املتجــاورة.” مث  الشــعوب  املتبــادل خلصوصيــات 
التجــارب  وحســب  اآلمنــة  املنطقــة   “ أن  أكــد 
امللموســة مبناطــق خفــض التوتــر، لــن تكــون منطقــة 
الرتكيــة  احلكومــة  حتالفــات  أن  وخصوًصــا  آمنــة 
مــع الــروس وااليرانيــني أعــداء الشــعب الســوري 
وأصدقــاء النظــام. وأيًضــا فــإن مــن جيــب أن يعــود 
هلــذه املناطــق هــم ســكاهنا فقــط. أمــا املهاجــرون 
اآلخــرون فيجــب أن يعــودوا إىل مدهنــم وقراهــم. 
ســورية،  يف  ستتشــكل  خطــريه  حالــة  فــإن  وإال 
ــاك توافــق  وأيًضــا فــإن مــن اخلطــورة أن يكــون هن
بــني الــروس واحلكومــة الرتكيــة مــن جهــة والــروس 
والنظــام مــن جهــة أخــرى يتضمــن اقتســام املناطــق 
الشــرقية. وهــذا مــا نالحــظ ارهاصاتــه ومؤشــراته 
اآلن، وعلينــا كوطنيــني التنبيــه مــن خطورتــه إننــا 
الــروس وااليرانيــني  مانــزال عنــد ثوابتنــا ابعتبــار 
لبلــدان، ونطالــب إبخــراج كافــة اجليــوش  حمتلــني 
أن  ونــرى  بــالدان،  مــن  األجنبيــة  وامليليشــيات 
احلــل املســتدام ينطلــق أواًل مــن تنفيــذ بنــود بيــان 
جنيــف )1( وقــرارات جنيــف ذات الصلــة وأن 
حكومــات  حتققهــا  الــدول  بــني  اآلمنــة  احلــدود 
قويــة متجــاورة حتــرتم حــدود اجلــوار وحتميهــا مــن 
أي تســرب ملتطرفــني معاديــن الســتقرار اجلــوار”.

حــاج    عــدانن  الســوري  املعــارض  جهتــه  مــن 

عدنان حاج علي

د.مروان الخطيب

علمهــا اخلــاص، مبــا يعــين أهنــا دولــة ضمــن دولــة 
حولــت  الــيت  واللبنانيــة،  العراقيــة  الطريقــة  علــى 
هــذه الــدول إىل دول فاشــلة “ وأضــاف األاتســي “  
أكــدت التطــورات علــى أن مــن يعتمــد علــى اخلــارج 
أمــريكا  تركــت  أن  بعــد  العلقــم،  ســوى  حيصــد  ال 
حلفائهــا لقدرهــم وانســحبت لتدمــر األحــداث كل 
أحــالم هــؤالء املتطرفــني، الذيــن ســامهوا ابنشــقاق 
حســاابت  خــالل  مــن  وإضعافهــا  الوطنيــة  احلركــة 

الرتكيــة، وهــذه العمليــة ســتكون هبدفهــا األبــرز القضــاء 
علــى فكــرة تشــكيل )كردســتان الغربيــة( علــى األراضــي 
الســورية ويثبــط أحــالم اجملموعــات احلاملــة ابقتطــاع جــزء 
مــن تركيــا إلنشــاء كيــان كــردي مســتقل.” وحتــدث عــن 
املوقــف الغــريب فقــال: “ املوقــف الغــريب يبقــى عالقــاً يف 
إشــكالية خســارته لورقــة ضاغطــة علــى احلكومــات الرتكيــة 
معــارك  قوهتــا  الــيت  اجملموعــات  حتريــك  وهــي  املتعاقبــة، 
الــدويل ضــد داعــش، والــيت كان ميمكــن أن  التحالــف 

منصور األتاسي

علي أكد إلشراق 
“ أنه وبكل أتكيد 

أ إذا ُقدِّر  هلذه 
العملية النجاح 

سوف يعود معظم

اللذيــن هجرهتــم العصــاابت الكرديــة مــن أكثــر 
مصلحــة  يف  وهــذا  وبلــدة،  قريــة   150 مــن 
الســوريني، وبنفــس اآلن فيــه مصلحــة لرتكيــا يف 
إبعــاد اخلطــر عنهــا. أمــا موقــف الغــرب عموًمــا 
مــن هــذه العمليــة فهــو موقــف ســلي ابإلمجــال 
هــذه  مــن  للنيــل  اترخييــة  أحقــاد  إىل  ويســتند 
املنطقــة مبــا فيهــا تركيــا”. فهــل ســتحقق عمليــة 
اإلرهــاب  حالــة  وتنهــي  مبتغاهــا،  الســالم  نبــع 
إليهــا. املنطقــة  أبنــاء  وتعيــد  ســورية،  مشــال  يف 
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يف األايم القليلــة الــيت رافقــت دخــول القــوات الرتكيــة واجليــش الوطــين الســوري إىل األراضي 
الســورية الواقعــة حتــت ســيطرة قــوات ســورية الدميقراطيــة )قســد(، ظهــر ذلــك اإلنقســام يف 
الســاحتني العربيــة والدوليــة، بــني مؤيّــد ومعــارض هلــذه العمليــة الــيت أطلــق عليهــا اســم » 
نبــع الســالم«، ومــا يهمنــا ابدئ األمــر هــو االنقســام احلاصــل علــى صعيــد اجملتمــع العــريب، 
ولــكّل مــن الفريقــني وجهــة نظــر تــكاد تفصــح عــن مــدى تبايــن املعايــري وإختالهلــا وخاصــة 
ــة الــيت أملّــت ابلعــامل العــريب، نتيجــة  »األخالقيــة« منهــا، الــذي يكشــف لنــا حجــم الكارث
األمــراض اجملتمعيــة الــيت ســامهت األنظمــة بتكريســها لتبتلــي األّمــة ابلفرقــة والعمــى، فــال 

جُتمــع علــى شــيء حــىت يف املســّلمات.
املعارضــون هلــذا العمــل العســكري كثــريون، وعلــى رأســهم ملــوك وأمــراء وحكومــات، 
ويــرون فيــه احتــالالً مــن دولــة أجنبيــة! وكأن الوجــود اإليــراين والروســي واألمريكــي والفرنســي 
والربيطــاين ليــس احتــالالً! لكــن املشــكلة ال تقــف عنــد مواقــف الــدول، إمنــا متتــّد إىل 
شــرائح ال يســتهان هبــا مــن اجملتمعــات العربيــة، الــيت تكشــف لنــا فداحــة مــا وصلنــا إليــه مــن 
االصطفــاف الــذي يتناقــض مــع احلالــة الوطنيــة يف الدولــة الواحــدة، فكيــف إذا عّممنــا على 

دول العــامل العــريب؟
هــذه احلالــة مــن االنقســام تقتضــي مّنــا التوقــف عندهــا، وحماولــة استكشــاف الركائــز الــيت 

تســتند عليهــا، الــيت جتعــل كّل طــرٍف يعتقــد أنّــه علــى صــواب.
 املعارضون للتدّخل الرتكي:

 يف جــردة ســريعة ملواقــف الــدول الــيت عارضــت وبقــّوة هــذا التدخــل، جنــد أهّنــا هــي ذاهتــا 
الــدول الــيت تســاند نظــام األســد منــذ اليــوم األول لقيــام الثــورة ولــو بشــكٍل مبطّــن، وعلــى 
صعيــد اجلماعــات واألفــراد، يفاجئنــا أّن معظمهــم كانــت هلــم مواقــف ســلبية مــن »الربيــع 

العــريب« وســاندوا انقــالب )عبــد الفتــاح السيســي( علــى الدميقراطيــة الوليــدة يف مصــر، 
وشــيطنوا الثــورة الســورية ووصموهــا ابملؤامــرة واإلرهــاب، وصمتــوا علــى جمــازر النظــام 

وامليليشــيات اإليرانيــة والطــريان الروســي، حبّجــة أّن النظــام الســوري هــو الوحيــد مــن يقــف 
بوجــه إســرائيل!

هناك من يغّلف رأيه بسحنة »العروبة« ويعارض احتالل أي أرض عربية، ونسي أّن مشال 
ســورية هــو ابألســاس يقبــع حتــت احتــالل ميليشــيات حــزب العمــال الكردســتاين )الرتكــي(، 

الــيت يتزعمهــا عبــد هللا أوجــالن )الرتكــي(، احملميّــة مــن قبــل القــوات )األمريكية(.
املؤّيدون للتدّخل الرتكي:

هنــاك نســبة كبــرية مــن الالجئــني الســوريني مــن أبنــاء احملافظــات الشــرقية )احلســكة ـ الرقــة 
ـ ديــر الــزور( املوجوديــن يف تركيــا  تؤيّــد التدّخــل، ومتــيّن نفســها ابلعــودة ســريعاً إىل قراهــا 
وبلداهتــا الــيت خرجــوا منهــا رغمــاً عنهــم، مبــا فيهــم األكــراد أنفســهم الذيــن هربــوا خشــية زّج 
أوالدهــم وبناهتــم يف صفــوف مــا يســمى »وحــدات محايــة الشــعب الكــردي«، ابإلضافــة 
إىل الســواد األعظــم مــن الشــعب الســوري املهّجــر والنــازح، الــذي يبحــث عــن ابرقــة أمــل، 
يف اخلــالص مــن هيمنــة امليليشــيات بــكّل أشــكاهلا وانتماءاهتــا، بعــد أن أيقنــوا أبّن العــامل مل 
ــا هــو مــن مســح بدخــول هــذه امليليشــيات مــن أجــل القضــاء علــى  خيذهلــم وحســب، وإمّن
الثــورة ومتكــني األســد مــن اســتعادة بســط حكمــه علــى الشــعب الســوري »مــا تبقــى منــه« 

ابحلديــد والنــار مــن جديــد.
ومــا بــني مــن يؤيّــد ويعــارض، تبقــى املصلحــة الرتكيــة هــي الفيصــل، عندمــا أدركــت تركيــا أبّن 
حــزب العمــال الكردســتاين pkk«« وبنســخته الســورية pyd«« قــد أصبــح أمــراً واقعــاً 
 »pkk« علــى حدودهــا، ويشــّكل هتديــداً ألمنهــا القومــي، وهــي الــيت عانــت مــن إرهــاب
علــى مــدى عقــود، وال بــّد مــن التعامــل مــع هــذا اخلطــر حبــزم، وطردهــم بعيــداً عــن حدودها، 
ملسافة 32 كيلومرتعلى أقل تقدير، ما يضمن هلا أمن القرى والبلدات الرتكية احلدودية، 
اليت تعّرضت للقصف من قبل ميلشيات قسد مع بداية التدخل الرتكي، وكذلك ضمان 
عــودة الالجئــني الســوريني مــن أهــايل املنطقــة بعــد حتريــر )رأس العــني( و )تــل أبيــض( والقــرى 
احمليطة من وجود تلك امليليشيات، وصوالً إىل حتقيق »املنطقة اآلمنة« على طول احلدود 

الســورية الرتكيــة شــرقي الفــرات، املتفــق عليهــا مــع الوالايت املتحــدة األمريكية.
ردات الفعــل الغربيــة املعارضــة بشــّدة للتدخــل الرتكــي، واختاذهــا خطــوات غــري مســبوقة، 
بوقــف بيــع األســلحة لرتكيــا، رمبــا تكشــف لنــا حقيقــة التدخــل وأبعــاده، وأنّــه جــاء معاكســاً 
لرغبــات الغــرب وإســرائيل، والعديــد مــن الــدول العربيــة الــيت هلــا خصومــة مع حكومة أنقرة، 
وهذا ما جيعل القرار الرتكي ابلتدخل حيظى بتأييد كّل من يعارض »التطبيع« مع إســرائيل 
مــن جهــة، ويؤيّــد حــق الشــعب الســوري بنيــل حريّتــه والعيــش أبمــان علــى أرضــه مــن جهــة 
أخــرى. ُســئل اإلمــام الشــافعي: كيــف نعــرف أهــل احلــّق يف زمــن الفــن؟ فقــال: »اتبــع ســهام 

العــدو فهــي ترشــدك إليهــم«. 

ياسر الحسيني

االنقسام حول عملية »نبع السالم« 
لماذا؟؟

كاتب واعالمي سوري

    اآلء العابد

صحوة الجامعة العربية المفاجئ بعد نبع 
السالم!!!

       كاتبة سورية

مت أتســيس جامعــة الــدول العربيــة عــام 1945 بعضويــة ســبع دول عربيــة فقــط، 
مث اكتملــت بعــد اســتقالل مجيــع الــدول العربيــة مــن االحتــالل األجنــي هلــا، ليبلــغ 

عــدد أعضــاء الــدول يف اجلامعــة 22 دولــة عربيــة.
مــَرت علــى اجلامعــة العربيــة عــدة قضــااي منهــا القضيــة الفلســطينية الــيت )إىل اليــوم( 
مل تتمكــن اجلامعــة مــن حــل هــذه القضيــة، إال أن موقفهــا الرمســي مــا زال اثبتــاً وهــو 

االعــرتاف بدولــة فلســطني فقــط 
ومرَّ عليها أيضاً الغزو العراقي للكويت واالجتياح االسرائيلي للبنان.

آخــر  وحبــث  املنطقــة  تطــورات  لبحــث  عــام  يف كل  العربيــة  الــدول  جتتمــع 
املســتجدات يف إطــار مــا يســمى اجتمــاع القمــة العربيــة ومــن مث إصــدار بيــاانت ال 
قيمــة هلــا عربيــاً وال دوليــاً، ولطاملــا اعتــربت اجلامعــة العربيــة منظمــة ال تقــوى علــى 
شــيء بــل عاجــزة أيضــًا، فوقفــت عاجــزة عــن توفــري أي نــوع مــن احلمايــة للــدول 

الــيت تعرضــت لضــرابت خارجيــة أو تدخــل شــؤون دول عربيــة ببعضهــا رغــم 
أن أهداف اجلامعة عدم تدخل الدول ببعضها البعض.

أمــني عــام اجلامعــة العربيــة هــو مبثابــة رئيــس هلــا مــَر علــى هــذا املنصــب ســتة 
أشــخاص منــذ أتسيســها كلهــم كانــوا مصريــني ابســتثناء )الشــاذيل القليــي( فــكان 
تونســيًا، واشــتهر منهــم عمــرو موســى ونبيــل العــريب وآخرهــم أمحــد أبــو الغيــط.
جــاءت ثــورات الربيــع العــريب واعتــرب البعــض أهنــا جــاءت صحــوة للجامعــة، لكنهــا 
ــة، بقيــت  ــة ابلثــورة التونســية وال املصري أتــت متأخــرة فلــم تتدخــل اجلامعــة العربي
صامتــة واســتفاقت أثنــاء ثــورة ليبيــا وأعطــت الضــوء األخضــر للناتــو لقصــف ليبيــا 
واإلطاحــة بنظــام القــذايف، وموافقتهــا علــى فــرض منطقــة حظــر جــوي، وعلقــت 

عضويــة ليبيــا حــىت ســقوط النظــام الليــي.
هلــا  يتعــرض  الــيت  العربيــة ابجملــازر  نــددت اجلامعــة  الســورية  الثــورة  انــدالع  مــع 
الشــعب الســوري مــن قبــل رأس النظــام بشــار األســد مث قــررت تعليــق عضويــة 

ســوراي، وســحب ســفراء الــدول العربيــة مــن دمشــق.
بقــي مقعــد ســورية يف اجلامعــة العربيــة شــاغًرا ال ميثلــه النظــام الســوري وال املعارضــة 
الســورية وتغاضــت اجلامعــة العربيــة عــن مجيــع األفعــال الــيت ارتكبــت حبــق الشــعب 

الســوري وعــن اجملــازر الــيت ارتكبــت يف ســورية وعــن التدخــل اإليــراين وتدخــل 
ــه الشــعب  حــزب هللا واملليشــيات العراقيــة وعــن الذبــح الطائفــي الــذي تعــرض ل

الســوري علــى يــد امليليشــيات الطائفيــة.
حــىت كان التدخــل الروســي عــام 2015 حيــث مل ُتصــدر اجلامعــة العربيــة أي 
بيــان، ومل جتتمــع، حــىت مل تنــدد ومل تشــجب بــل بقيــت صامتــة، حــىت إن بعــض 
الزعمــاء العــرب ذهبــوا إىل موســكو وشــجعوا روســيا علــى حــل القضيــة الســورية، 
وآخــر ذلــك كان اســتقبال اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات للرئيــس )فالدمري 

بوتــني( وتناســي مــا قامــت بــه روســيا يف األراضــي الســورية.
إىل أن أعلــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب اردوغــان الدخــول إىل ســورية عــرب عمليــة 
)نبــع الســالم( إلنشــاء منقطــة آمنــة تضمــن عــودة الالجئــني الســوريني إليهــا وحتطيم 

احللــم الكــردي يف إنشــاء دولــة كرديــة علــى احلــدود الرتكيــة.
نــدد الكثــري مــن هــذه الــدول بعمليــة )نبــع الســالم( مبــا فيهــا جــزر القمــر والبحريــن 
واململكــة العربيــة الســعودية، وطالبــت مصــر بعقــد جلســة طارئــة ملناقشــة آخــر 

التطــورات.
وطالبــت  الســورية  لألراضــي  الرتكــي  الغــزو  أمســوه  مبــا  وطالبــوا  اجلميــع  اجتمــع 
جامعــة الــدول العربيــة جملــس األمــن بوقــف عمليــة )نبــع الســالم( وفــرض عقــوابت 
ــا وتناســوا مــا حصــل يف ســورية خــالل 8 ســنوات  ــة وســياحية علــى تركي اقتصادي
مــن جمــازر ارتكبتهــا روســيا وتناســوا مــا حيصــل يف اليمــن مــن القــوات الســعودية 
اإلماراتيــة وتناســوا أيضــاً اخلــالف الســعودي القطــري وحماصــرة قطــر مــن قبــل 
الــدول العربيــة، إذ فجــأة اســتفاق العــرب وقــرروا الوقــوف ضــد تركيــا والتفكــري 

إبعــادة مقعــد ســورية اىل النظــام الســوري.
مل أتبــه تركيــا لقــرارات جامعــة الــدول العربيــة، وانتقــد الرئيــس الرتكــي موقــف اجلامعة 
مــن عمليــة )نبــع الســالم( وصــرح أبن اجلامعــة فقــدت شــرعيتها منــذ زمــن وتســاءل 
عــن األعــداد الــيت اســتقبلتها الــدول العربيــة لالجئــني الســوريني أو عــن األمــوال 
الــيت قدمــت ملســاعدة الالجئــني وأكــد أن مجيــع القــرارات الــيت تصــدر عــن اجلامعــة 
ال قيمــة هلــا وأن عمليــة نبــع الســالم مســتمرة لتطهــري املنطقــة مــن التنظيمــات 

اإلرهابيــة الــيت تســتهدف أمــن تركيــا وأتمــني عــودة الالجئــني إىل ســورية.
ويبقــى الســؤال: ملــاذا انتفــض العــرب وجامعــة الــدول العربيــة علــى تركيــا عندمــا 
تدخلــت يف ســورية عســكراًي وتناســوا التدخــل الســعودي اإلمــارايت يف اليمــن؟؟

ملــاذا مل تفــرض جامعــة الــدول العربيــة عقــوابت علــى روســيا وإيــران عندمــا تدخلتــا 
يف ســوراي؟؟

مــن ميثــل العــرب حالًيــا؟؟ هــل جامعــة الــدول العربيــة متثلهــم؟؟ أيــن اجلامعــة العربيــة 
مــن طموحــات الشــباب العــريب مــن احلريــة والعيــش بكرامــة؟؟ أيــن اجلامعــة العربيــة 
مــن كل مــا حيصــل يف الوطــن العريب؟؟هــل اجملتمــع الــدويل أيخــذ بقــرارات اجلامعــة 

العربيــة أم ال قيمــة هلــا دوليــًا؟؟
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أمركا ومن يدور يف فلكها تريد توريط تركيا ابملســتنقع الســوري وإضعاف 
حزب العدالة والتنمية وخلق الشرخ بينه وبني املواطنني األتراك متهيداً إلفشاله 
ودفع عمائهم احملليني إىل الواجهة السياسية بعد دعمهم مادايً وسياسياً 
ودوليــاً ليحلّــوا حملــه يف قيــادة تركيــا وفــق معايرهــم اخلبيثــة، وإفشــال مشــروع 
العدالة والتنمية الذي يصطدم ويتعارض مع مشاريعهم املعّدة للمنطقة، تلك 
  )pkk( هي أهدافهم، ورمبا استغلوا اليوم الوضع اإلقليمي وإرهاب تنظيم
 ypk .( املصنــف عامليــاً كتنظيــم إرهــايب ومتــدد أذرعــه االنفصاليــة يف ســورية
pyd . ypg( إلزعــاج تركيــا مــن خــال إنشــاء )كنتــون( حيــاذي احلــدود 
اجلنوبية لرتكيا ويقطع تواصلها الري مع جراهنا العرب، تركيا الي حسمت 
أمرهــا مؤخــراً وقــررت بــرت تلــك الــذراع االنفصاليــة اخلبيثــة، الــي ابتــت هتــدد 
األمــن القومــي الرتكــي والســوري علــى حــد ســواء، وذلــك بعــد أن اســتنفذت 
كافــة الوســائل الدبلوماســية مــع داعمــي ذلــك التنظيــم كالــوالايت املتحــدة 

األمركيــة ودول اإلقليــم. 
وحيضــرين اليــوم مــا كتبــه املــؤرخ والكاتــب 
العــام  يف  ســتون(  )نورمــان  االنكليــزي 
الريطانيــة:  التاميــز  عــر   2012
)األمركيون وضعوا هاتفهم قيد االنتظار، 
وأي اقرتاحات من جانب وزير اخلارجية 
الرتكــي بفــرض منطقــة حظــر جــوي فوق 
مشايل سورية ستلقى رفضاً أمركياً بشكل 
دبلوماســي مهذب، وأخشــى أن ينتهي 
احلــال برتكيــا وحيــدة عندمــا يتعلــق األمــر 

بتحــرك مشــرتك يف ســوراي!!!(. 
ال يريدون خراب تركيا واهنيارها اقتصادايً 

فهذا ليس مبصلحتهم على اإلطاق، واالقتصاديون يدركون ما أعنيه متاماً، 
يريــدون مــن تركيــا أن تبــّدل مــن سياســاهتا وتوجهاهتــا وتبتعــد مــا أمكــن عــن 
هنجهــا اإلســامي احلــايل، الــذي يزعجهــم أكثــر ويقــض مضاجعهــم هــو 
أهنم استطاعوا أن يغروا هنج )اململكة السعودية( الي حتتضن أهم معَلَمني 
إساميني اترخييني )احلرمني الشريفني( والكعبة املشرفة الي تشكل القبلة 

كشــفت االنتخــاابت )الرملانيــة والرائســية( التونســية األخــرة، وقبلهــا 
جنــاح الثــورة الســودانية، وانتفاضــة الشــعب العراقــي، واالنفجــار الشــعيب 
الكبــر يف لبنــان، عــن حيويــة عاليــة لــدى الشــعوب العربيــة، وفعاليــة 
العوائــق  مــن كل  ابلرغــم  اإلنســاين،  التاريــخ  مســار  حركيــة كبــرة يف 

واملعضــات الــي تواجــه حركــة الشــعوب العربيــة ابجتــاه املســتقبل.
كمــا كشــفت األحــداث األخــرة يف عمــوم بلــدان املنطقــة عــن »قابليتنــا 
الواجبــة  التضحيــات  لتقــدمي كل  للدميقراطيــة« واســتعدادات شــعوبنا 
للوصــول إىل حيــاة دميقراطيــة ســليمة، أســوة بباقــي شــعوب املعمــورة.

وابلرغــم مــن كل مــا واجهتــه جتــارب بلــدان املوجــة األوىل مــن ثــورات 
الربيــع العــريب مــن انتكاســات، وإخفاقــات، التــزال الشــعوب العربيــة 
بعنــاد وثبــات مصــرة علــى نيــل حقوقهــا واســتعادة مــا ضيعــه االســتبداد 
منهــا، خــال حقــب مظلمــة طويلــة، ومل تثنهــا عــن ذلــك املخــاوف مــن 

)فزاعــة( املصــر الــذي هــددت بــه يف منــاذج ســورية، وليبيــا واليمــن.
»قابليتنــا للدميقراطيــة« جتســدت يف أكثــر مــن مشــهد وصــورة، وتتعــدى 
الســودان  اتفــاق  يف  لنراهــا  تونــس،  يف  األخــرة  االنتخــاابت  جولــي 
بــني العســكر وقــوى احلريــة والتغيــر، ويف كل حركــة شــعبية يف العــراق 
ولبنــان واألردن واجلزائــر مطالبــة إبســقاط االســتبداد والفئويــة والطائفيــة 

واملذهبيــة، وحبيــاة حــرة كرميــة.
عرفــت املنطقــة جتــارب عديــدة ســابقة للربيــع العــريب كشــفت بوضــوح 
عــن قابليتنــا للدميقراطيــة وبنــاء أوطاننــا علــى أســس مــن احلريــة والعدالــة، 
ووجهــت  أهنــا  إال  البشــر،  وآدميــة  االنســان،  حقــوق  فيهــا  حتــرتم 
إبخفاقــات عديــدة وانقطــع تواصلهــا وتطورهــا، ليتجــدد يف األعــوام 
األخــرة بشــكل فاجــأ كل املراقبــني واحملللــني، مــا يدلــل علــى معرفــة 
عميقــة لــدى شــعوبنا بعــاج مشــاكلها إضافــة ملســايرهتا حلركــة التاريــخ 

وقيــم العصــر الراهــن.
يف حالتنــا الســورية ابلرغــم مــن كل منعرجــات الثــورة وحتوالهتــا، اليــزال 
اإلصــرار واضًحــا علــى االنتقــال للدميقراطيــة عاًجــا لكافــة املشــاكل 
الــي أحدثهــا االســتبداد والطغيــان، وقــد جتلــى ذلــك مؤخــرًا ابلرفــض 
أو  األســد،  بنظــام  ممثــًا  ســواء كان  االســتبداد  قــوى  لــكل  القاطــع 
أو  أو قســد،  الــب ك ك  مــن داعــش والنصــرة اىل  املتطرفــة  ابلقــوى 

غرمهــا، وحتــت أي مســمى جــاؤوا وكانــوا. 
ابلعــودة لانتخــاابت التونســية ومنوذجهــا الــذي قدمتــه، وهــو منــوذج 
حمكــوم بظروفــه وآلياتــه، هنــاك الكثــر ممــا ميكــن الوقــوف عنــده ورصــده 

مبــا يفيــد تطلعنــا حنــو املســتقبل.

)الشــعب يريد( هذا الشــعار على بســاطته الذي رفعه الرئيس التونســي 
)قيــس ســعيد( يف محلتــه الرائســية عميــق جــًدا يف دالالتــه ومضامينــه 
الــي تســتحق الوقــوف عندهــا وإدراكهــا، مــن الضــرورة مبــكان لــكل 

مهتــم ودارس أو منشــغل ابلشــأن العــام.
الشــعب يريــد آليــات حكــم دميقراطيــة شــفافة وعصريــة متجــاوزة لــكل 
البىن التقليدية واالرتدادات ما دون وطنية الي تعكس مشــاريع هيمنة 

وتبعيــة لقــوى إقليميــة طامعــة ابلســيطرة والنفــوذ.
يف كل تلــك الثــورات واالنتفاضــات مــا يقــال لنــا عــن ضــرورة تغيــر 
بكافــة  الســوري  الشــعب  بوحــدة  التمســك  ابجتــاه  الوطــي  خطابنــا 
مكوانتــه وفئاتــه، واعتبــار كل تلــك األمــراض الراهنــة يف حالتنــا الوطنيــة 

مــن عــرض االســتبداد والطغيــان وحــده وال شــيء آخــر.
علــى قــواان الوطنيــة الدميقراطيــة أن تبــدي مواقــف أكثــر وضوًحــا مــن 

جلميــع املســلمني يف العــامل، بينمــا وعلــى عكــس مــا يريــدون متكنــت تركيــا 
رويداً رويداً وخبطوات حمسوبة عر التخلص من احلكم العسكري الَعلماين 
التابع مسلوب القرار، واالنتقال إىل حكم شعيب وطي انطلق من البلدايت 
اخلدمية والشــخصيات الي المســت مهوم املواطنني بشــى شــرائحهم والي 
أثبتت هلم أبهنا متتلك من احلكمة والنزاهة واخلرة والكفاءة ما يؤهلها ألن 

تســتلم دفــة قيــادة الوطــن وحتلّــق ابقتصــاده وبتنميتــه حيــث مصــاّف الــدول 
املتقدمــة، وكان ذلــك، ولينعشــوا مشــروع انضمــام تركيــا إىل االحتــاد األوريب 
حيــث عــادت املفاوضــات جمــدداً ألجــل ذلــك، وقــد أشــار بعــض املراقبــني 
السياسيني أبن لعبة قد مت ممارستها من قبل عدة العبني يف هذا السياق، 
فمــن جهــة كنــا نــرى أن االحتــاد األورويب يقــدم لرتكيــا بعــض الوعــود لكنــه ال 

ينفذها، ومن جهة أخرى نفذت تركيا الكثر مما طلب منها وكانت تتعهد 
أيضاً بتنفيذ بعض األمور املطلوبة من قبل االحتاد األوريب، ولكنها ال تنفذها 
حبذافرها، فبعضها كان يتعارض مع إرثها وثقافتها وتوجهاهتا وابختصار فإن 
اجلانبني كاان مياطان بعضهما بعضاً يف هذا الصدد ، وكا مها كاان يدركان 
أبن هــذه القضيــة ســتطول إىل فــرتة زمنيــة غــر معروفــة، لكــن تركيــا وبعــد أن 
ختلصت من حكم اجلنراالت مل يعد 
مههــا الوحيــد إرضــاء الــدول األوربيــة 
والغرب عموماً فتوجهت حنو حميطها 
العــريب واإلســامي وعــززت عاقاهتــا 
بتلك الدول وأعادت تلك العاقات 
والصحــي،  الطبيعــي  وضعهــا  إىل 
بقياداتــه  الشــعب  وثِــق  أن  فــكان 
اجلــدد ومنحوهــم أصواهتــم احلــرة غــر 
مرة لينطلقوا وينعشوا اقتصاد وطنهم 
وعملتــه املتهالكــة يف غضــون ســنني 
قليلــة وحيولــوا تركيــا مــن دولــة فاشــلة 
اقتصادايً وقد أهلكتها الديون إىل بلٍد 
منافس ألكر اقتصادايت العامل، وهذا ما ال يريده الغرب أن حيصل وحزب 
العدالة والتنمية من يقود البلد، ولألسباب الي ذكرهتا آنفاً، فهل سينجح 
الغــرب يف توريــط تركيــا وإضعــاف دورهــا أم أهنــا قــد وصلــت إىل مرحلــة مــن 
القــوة متكنهــا مــن اســتيعاب هــذا املخطــط ورمبــا تطويعــه وحتويلــه ملصلحتهــا 

وخدمتها ؟ 

كل املخاطــر الــي تتهــددان، واملشــاريع الــي تســتهدف حلمتنــا الوطنيــة، 
جتســيًدا ملفاهيــم وحــدة أرضنــا وشــعبنا، واإلعــاء مــن الوطنيــة الســورية 

الــي وحدهــا الكفيلــة ببنــاء دولتنــا الدميقراطيــة املنشــودة.
ال تســتقيم دعــاوي الدميقراطيــة والوطنيــة مــع حــاالت االرهتــان لآلخــر، 
واالجنــرار ملشــاريع اآلخريــن، وال تســتقيم رغباتنــا الوطنيــة والدميقراطيــة 

مــع ذهنيــة أقاويــة أو مــا دون وطنيــة، تنظــر لآلخــر بعــداء وتشــٍف.
مــن تونــس إىل لبنــان مــرورًا ابلســودان والعــراق واجلزائــر وســورية يرتفــع 
شــعار )الشــعوب تريــد( مقــرتاًن حبركيــة شــعبية لــن تتوقــف ولــن هتــدأ، 
كمــا توحــي املؤشــرات العيانيــة. قــد تتعثــر هنــا أو هنــاك أو قــد ختمــد يف 
مــكان، ولكنهــا ســرعان مــا تنفجــر يف مــكان آخــر، وتســتمر يف اجتــاه 
املســتقبل، وهــو هنــا ليــس إال بنــاء دولنــا وأوطاننــا علــى أســس وطنيــة 

ودميقراطيــة ســليمة. الشــعوب تريــد، والقــدر يســتجيب إن شــاء هللا.

محمد علي صابوني

كاتب سوري

لماذا يعترضون على ينبوع السالم 

عبد الرحيم خليفة

كاتب سوري 

الشعوب تريد: قابليتنا للديمقراطية
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داعمــاً  الرتكــي  اجليــش  قادهــا  الــيت  الثالثــة  العســكرية  احلملــة  تكــن  مل 
العديــد  عليــه  عملــت  ملشــروع  القاصمــة  الضربــة  ســوى  الوطــين  للجيــش 
الــيت  الوطنيــة  اللحمــة  لتفتيــت  مســعى  يف  اخلارجيــة،  األطــراف  مــن 
حمــاوالت  مواجهــة  يف  تكريســها  إنطالقتهــا  منــذ  الســورية  الثــورة  حاولــت 
الــيت انطلقــت لتحقيــق احلريــة والكرامــة. الثــورة  أهــداف  التشــويش علــى 
لتثبيــت شــروخ يف احلركــة  النظــام  ويف مســعى األجهــزة األمنيــة لعصــاابت 
اإلنفصاليــة  القــوى  تدعيــم  علــى  عملهــا  قواهــا كان  وتشــتيت  الوطنيــة 
الكرديــة يف مواجهــة أي إلتحــام هلــا مــع املشــروع الثــوري الوطــين، فأتــت 
القــوى  لتدعيــم  الثــورة  بواكــري  يف  متــو  مشــعل  املناضــل  إغتيــال  عمليــة 
مــن  والداعشــية  )اجلهاديــة(  القــوى  إطــالق  مــع  ابلتــوازي  اإلنفصاليــة، 
إىل  الكرديــة  اإلنفصاليــة  القــوى  عــودة  فــإن  هنــا  مــن  صيــداناي.  خمتــربات 
الســورية. للثــورة  إنتكاســة  إعتبــاره  ميكــن  ال  النظــام  عصــاابت  حضــن 
للكلمــة  األصلــي  ابملعــى  حتالــف  هنــاك  يكــن  مل  فإنــه  الوقــت  ذات  ويف 
بنيــت  شــراكة  جمــرد  لكنهــا كانــت  وأمــريكا،  اإلنفصاليــة  القــوى  هــذه  بــني 
بغــرض وظيفــي هــو حماربــة تنظيــم داعــش الــذي أضــر ابملصــاحل األمريكيــة 
اســتفادت  الشــراكة  هــذه  مقابلــة.  سياســية  مطالــب  دون  املنطقــة،  يف 
األمريكيــة  اخلطــط  ومــن  الرتكيــة،  األمريكيــة  العالقــات  تدهــور  مــن 
التالقــي املصلحــي  فــإن  لبقــاء طويــل األمــد يف ســورية. وابلتــايل  الســابقة 

يف مقدمــة كتاهبــا الشــهري » احلــرب البــاردة الثقافيــة » تســهب الكاتبــة )فرانســيس ســوندرز( 
هبــدف  التشــكل  األمريكيــة حديثــة  االســتخبارات  وكالــة  اتبعتهــا  الــيت  األســاليب  شــرح  يف 
ــة الثانيــة  منــع الفكــر الشــيوعي مــن التمــدد يف أورواب بعــد انتصــار احللفــاء يف احلــرب العاملي
ودخــول أمــريكا واالحتــاد الســوفييت إىل العاصمــة برلــني والســيطرة عليهــا كليــا. كان مــن ضمــن 
أهــم تلــك األســاليب تشــكيل منظمــة ثقافيــة ابســم » منظمــة احلريــة الثقافيــة » قدمــت هلــا 
دعًمــا كبــريًا وأنشــأت هلــا فروًعــا يف 35 دولــة وأصــدرت أكثــر مــن عشــرين جملــة انتشــرت 
بشــكل واســع واســتقطبت شــرائح كبــرية مــن اجلماهــري واملثقفــني.. ومل تكشــف تبعيــة هــذه 

املنظمــة لوكالــة االســتخبارات األمريكيــة إال بعــد عقــود مــن أتسيســها. 
كان هلــذه املنظمــة العديــد مــن األهــداف االســرتاتيجية يف ســياق احلــرب البــاردة بــني الدولتــني 
واملوســيقيني  والفنانــني  املفكريــن  مــن  عــدد  أكــرب  اســتقطاب   _ رأســها:  علــى  املنتصرتــني 
وجتنيدهــم لصــاحل دعــم الثقافــة األمريكيــة ورســم صــورة ورديــة للمجتمــع األمريكــي واإلنســان 
األمريكــي يف خميلــة الشــعوب، يف ذات الوقــت الــذي يتــم فيــه تشــويه صــورة الشــيوعية ورســم 
صــورة كاحلــة هلــا يف خميلــة الشــعوب. وذلــك مــن خــالل العديــد مــن اجملــالت والصحــف 
مــن  عــدد  أكــرب  اســتقطاب  الســينمائي. _     اإلنتــاج  واملســارح ووســائل االعــالم ودور 
املثقفــني التائبــني عــن النهــج الشــيوعي واخلارجــني عــن خطــه العــام ومنحهــم منابــر إعالميــة 
النتقــاد الفكــر الشــيوعي مــن داخلــه وتدمــريه ذاتًيــا كوهنــم األعلــم بزواريبــه وتعرجاتــه ومواقــع 
الضعــف فيــه. _ حماصــرة املثقفــني والفنانــني الذيــن يبــدون ميــاًل حنــو الفكــر الشــيوعي أو 
يرفضــون االنضــواء حتــت ســقف املنظمــة ودعــم خطهــا العــام والتضييــق عليهــم مــاداًي واعالميًــا 
ــا وحماولــة تشــويه صورهتــم وعزهلــم وخنــق أصواهتــم ممــا دفــع بعضهــم لالنتحــار كمــا  واجتماعًي
حصــل مــع الروائــي األمريكــي الشــهري ارنســت هيمنجــواي، وأحيــااًن اغتياهلــم ابلســم كمــا 
حصــل مــع الشــاعر التشــيلي الشــهري )نــريودا( الــذي تدخلــت املنظمــة » الواجهــة الثقافيــة 
الناعمــة لوكالــة االســتخبارات » ملنعــه مــن احلصــول علــى جائــزة نوبــل عــام 1964 . لكنــه 
جنــح بعــد ســنوات ابحلصــول عليهــا ليتــم اغتيالــه علــى يــد وكالــة االســتخبارات األمريكيــة 

بعــد ســنتني مــن ذلــك.

حــني  يســتمر  أن  لــه  املقــرر  يكــن  مل  الكرديــة  الوحــدات  مــع  األمريكــي 
العالقــات  أن  يؤكــد  وهــذا  ســورية،  مــن  االنســحاب  واشــنطن  قــررت 
دوليــني. غــري  فاعلــني  مــع  العالقــات  مــن  أقــوى  تبقــى  الــدول  بــني 

وكان علــى قيــادات القــوى اإلنفصاليــة الكرديــة أن تعــي أبن ســورية ليســت 

لقــد كانــت هــذه املؤسســة الثقافيــة جمــرد قفــاز انعــم لقبضــة االســتخبارات احلديديــة حتــرك 
مــن خاللــه عجلــة الثقافــة مبــا خيــدم مشــروعها، وهكــذا هــو األمــر ابلنســبة إىل العديــد مــن 
ال  والــيت  واإلنســانية  واالجتماعيــة  والتجاريــة  والسياســية  والدينيــة  اإلعالميــة  املؤسســات 
تعــدو - يف جوهرهــا - كوهنــا ســتارًا خمملًيــا ملشــاريع تديرهــا وكاالت االســتخبارات العامليــة.

يف عاملنــا العــريب ومنــذ عقــود عمــدت بعــض اجلهــات املتنفــذة إعالميًــا وسياســًيا وماليًــا إىل 

ــد مــن  ــة هائلــة جتســدت ابلعدي ــة وفنيــة ضخمــة وإبمــكاانت مادي تشــكيل مؤسســات إعالمي
الفضائيــات ودور اإلنتــاج الدرامــي واملنابــر اإلعالميــة كان هلــا الــدور األساســي يف تعــومي 
الفــن الرخيــص وتقــدمي بعــض » الفنــاانت »املبتــذالت كواجهــة ثقافيــة للمجتمــع. يف الوقــت 
نفســه عمــدت تلــك املؤسســات إىل حماصــرة الفــن امللتــزم اهلــادف والضغــط علــى املثقفــني 
والفنانــني امللتزمــني بقضــااي أمتهــم حــىت إن الكثــري منهــم صرحــوا أكثــر مــن مــرة أبن تلــك 

اليــوم  الــوالايت املتحــدة، هــا هــي  مــع احلكومــة الســورية وروســيا وأخــريًا 
جتــد نفســها دون حليفهــا األوحــد واشــنطن، الــيت أبــرزت موافقتهــا الضمنيــة 
علــى عمليــة عســكرية تركيــة يف مناطــق ســيطرة قــوات )ســوراي الدميقراطيــة(.
املتحــدة  الــوالايت  مــع  الدميقراطيــة«  »ســوراي  حتالــف  يكــن  فلــم 
واآلن  مواجهتــه،  يتــم  مشــرتك  عــدو  هنــاك  البدايــة، كان  منــذ  اســرتاتيجيًا 
تصــوغ  أن  الكرديــة  ابلقيــادات  يفــرتض  االتفــاق، وعليــه كان  هــذا  انتهــى 
تتعلــق ابلرؤيــة األمريكيــة ملســتقبل املنطقــة. حتالفاهتــا علــى أســس واضحــة 
تدعــو احلكومــة الرتكيــة إلقامــة املنطقــة اآلمنــة، بوصفهــا اخلطــة األجنــع حلــل 
مشــكلة الالجئــني، ويغلــب أن يكــون هــؤالء ممــن نزحــوا مــن ذات املناطــق 
الــيت ســتصبح ضمــن املنطقــة اآلمنــة ويســتقرون حاليــًا يف تركيــا وجــزء منهــم 
نــزح إىل أوراب، فــإن إعادهتــم يفــرتض أن يكــون هلــا منــوذج يف منطقــة درع 
الفــرات وغصــن الزيتــون والــيت مل تقــدم بديــاًل جيــدًا عــن بــالد اهلجــرة ال 
مــن حيــث فــرص العمــل وال مــن حيــث األمــن واآلمــان، وخاصــة مــع الــدور 
الســيئ الــذي لعبتــه بعــض اجملموعــات العســكرية مــن خــالل صراعهــا علــى 
مناطــق النفــوذ وبعــض الســلوكيات علــى احلواجــز األمنيــة. ومــن غــري املنطقــي 
أن تتحــول )املنطقــة اآلمنــة( إىل إعــادة توزيــع مهجــري ريــف محــاة الشــمايل 
وريــف إدلــب اجلنــويب بــل األقــرب إىل الواقــع »يف حــال حتقــق الفكــرة« أن 
ذلــك ســُيفقد الالجئــني الذيــن ســيتم توطينهــم حقهــم يف العــودة إىل أمكنتهــم 
األصليــة، وســيكون توطينهــم حلقــة كــربى جديــدة، مــع التأكيــد مــرة أخــرى 
الســياق. هــذا  يف  أييت  آخريــن  عــرب  أمــالك  يف  عــرب  إحــالل  أن  علــى 
أكمــل  علــى  دورهــم  وعرهبــا  ســوراي  أكــراد  يــؤدي  األثنــاء  هــذه  يف 
مســتقل  قــرار  فيــه  هلــم  يعــد  مل  مــا  حــول  انقســامًا  فيــزدادون  وجــه، 
جنــد  وهنــا  املاضيــة،  الســنوات  خــالل  امتالكــه  فرصــة  أفلتــوا  أن  بعــد 
عــرب  مــن  الواعيــة  ابلنخــب  تفــرتض  لدعــوات  احليــاة  إعــادة  أمهيــة 
إلعــادة  للتداعــي  مواجهتهــا،  ويف  قســد  إطــار  خــارج  ســورية  وكــرد 
املســتقبل. ســورية  يف  املواطنــة  مبــدأ  علــى  املبنيــة  عالقتهــم  صياغــة 

املؤسســات حتــاول شــراءهم وحتويلهــم إىل ســلعة مدفوعــة الثمــن ومفرغــة مــن أي حمتــوى ثقــايف 
أو أخالقــي. كمــا عمــدت تلــك املؤسســات إىل تنحيــة املفكريــن واألدابء والعلمــاء وإبعادهــم 
عــن األضــواء كممثلــني للشــعوب ومعربيــن عــن نبضهــا احلقيقــي يف حماولــة واضحــة لتجهيــل 
النــاس وتوجيــه اجليــل الصاعــد حنــو املســائل التافهــة بعيــًدا عــن القضــااي املصرييــة الــيت حتــدد 
مســتقبل تلــك الشــعوب وحتقــق هنضتهــا.  إن مــا نــراه يف الدرامــا مثــاًل مــن إشــارات متكــررة 
بشــكل مقصــود لبعــض الســلوكيات والتعابــري واملظاهــر والعالقــات املرفوضــة يف جمتمعاتنــا 
والــيت حيــاول االعــالم غرســها يف العقــول والوجــدان الشــعي العــام علــى أهنــا طبيعيــة وواســعة 
االنتشــار هــو يف الواقــع جرعــات خمففــة مــن ثقافــة يــراد هلــا أن تصبــغ اجملتمــع واجليــل القــادم 

هتيئــة لــه ألحــداث مهمــة مقبلــة.
أيًضــا تقــوم العديــد مــن املؤسســات اإلعالميــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــه صناعــة الوعــي اجلمعــي والضمــري االجتماعــي مبــا  الضخمــة بــدور مشــابه حتــاول مــن خالل

خيــدم أهــداف األجهــزة العامليــة الــيت تقــف وراءهــا وحتركهــا مــن خلــف الســتار.
والســؤال الــذي ال مهــرب منــه. مــن هــي اجلهــات احلقيقيــة الــيت تقــف وراء تلــك املؤسســات؟؟ 
ومــا هــي األهــداف االســرتاتيجية مــن إنشــائها ومــن براجمهــا املبتذلــة الــيت تعمــد إىل مســخ 
اهلويــة؟؟ ومــا الــذي ينتظــر املنطقــة مــن أحــداث ضخمــة تتطلــب التوطئــة هلــا بنشــر ثقافــة 

ــل تلــك الســلوكيات وهتضمهــا وتتفاعــل معهــا؟؟ عامــة تتقب
هــذه التســاؤالت ميكــن طرحهــا أيًضــا يف ســياق البحــث عــن تفســري ملمارســات املؤسســات 
األخــرى السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والــيت ال ختــدم ســوى أعــداء األمــة. ففــي بدايــة 
الثــورة الســورية تســاءل الكثــري مــن الســوريني. أيــن الضغــط الشــعي العــريب علــى حكوماهتــم 
لوقــف النــزف الســوري؟؟ ملــاذا ال تتحــرك احلكومــات واجليــوش العربيــة إلنقــاذ الســوريني 
ــة؟؟ ملــاذا مل يتدخــل العــامل »  مــن املذحبــة املصــورة والــيت ضجــت هبــا شاشــات التلفــزة العربي
املتحضــر » إال لــوأد الثــورة عندمــا وصــل شــباهبا اىل ختــوم دمشــق؟؟ ملــاذا يصمــت االعــالم 
واهليئــات احلكوميــة واملنابــر الرمسيــة عــن االحتــالل الروســي اإليــراين لســورية وينتفضــون اليــوم 
الســوريني - ضــد  قبــول معظــم  يلقــى  الرتكــي – والــذي  التدخــل  بشــكل مفاجــئ إلدانــة 

امليليشــيات الكرديــة االنفصاليــة؟؟ 
مــا يعجــز املنطــق عــن تفســريه مــن ممارســات تقــوم هبــا تلــك املؤسســات ضــد طموحــات 
شــعوهبا يف حماولــة واضحــة لســلخها عــن هويتهــا وزرع الفــن بــني مكوانهتــا وإجهــاض أي 
املؤسســات  هــذه  مــن  الكثــري  أن  نــدرك  عندمــا  مفهوًمــا  يصبــح  لتطويرهــا  حقيقيــة  حماولــة 
السياســية والثقافيــة واإلعالميــة واالجتماعيــة والدينيــة ليســت أكثــر مــن واجهــات لــوكاالت 
االســتخبارات ومراكــز األحبــاث يف الــدول االســتعمارية املنتصــرة يف احلــرب العامليــة الثانيــة 
والثقافيــة  اإلعالميــة  املؤسســات  مــن  الكثــري  إن  وروســيا(.  وفرنســا  وبريطانيــا  )أمــريكا 
ليســت يف حقيقتهــا ســوى نســخ مطــورة عــن » منظمــة  املســتعمرة  بــالدان  والسياســية يف 
احلريــة الثقافيــة “.. ولعــل اخلــوف علــى تلــك املؤسســات مــن االهنيــار هــو أحــد أهــم أســباب 

العــريب. الربيــع  اجتماعهــم إلجهــاض وإفشــال 

د_ مروان الخطيب

»نبع السالم« نهاية حلم 

باحث سوري

د. معتز محمد الزين

الحرب الثقافية الباردة

كاتب وإعالمي سوري

مشــكلة أمــريكا، وابلتــايل، ليــس مســتغراًب حبــث اإلدارة األمريكيــة بــني احلــني 
الكرديــة  القيــادات  أن  أي  ســورية.  مــن  خــروج  اســرتاتيجية  عــن  واآلخــر 
اإلنفصاليــة وبعــد ســنوات مــن التحالفــات -الرمسيــة وغــري الرمسيــة منهــا- 
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ميليشــيا »قســد«  مــن  مــع ســورية  لتخليــص حدودهــا  الرتكيــة،  القــوات  جــاء دخــول 
اإلرهابيــة، ضمــن ترمجــة جديــدة ملقــارابت وخطــــوط اترخييــــة مل يعــد مــن املفيــد لرتكيــا 
الركــون هلـــا. لعــل ذلــك مــا مييــز هــذه املرحلــة، كمرحلــة انتقاليــة، مــن اتريــخ منطقتنــا العربيــة 
وأتثرهــا ابلصراعــات والنزاعــات والتنافســات الــي أخــذت منحــًى جديــًدا ومصــراً جديــداً 

ــا. ــادر - يف عاقــات القــوى كلهــ - خاصــة مــع الربيــع الدميقراطــي العــريب اهلـ
YPG و PYD  فقــد مت، توجيــه ضربــة قاصمــة ولــو مرحليـــة للمشــروع االنفصــايل للـــ
اإلرهابيــني التابعــني للـــ PKK » األوجــاين« اإلرهـــايب األم، والــذي أسســه النافـــق 
ــًعا لــه وملخابراتـــه ولتتوجـــه خمالبـــه  حافــظ األســد  يف مثانينــــات القــــرن املاضــي ليكــون اتبـ
لرتكيــا وأبيــدي مواطنيهــا، وهــو مــا دفـــع ’’أمريــكا‘‘ كُمنســقة حللــف األقليــات لإلســراع 
ثورتنـــا  علــى  الســلبية  النتائــج  لــكل  بعــد ركوهنـــا  الرتكــي،  اهلجــوم  اندفاعـــة  مــن  ابحلــد 
وشعبنـــا خــال األستانـــات العديــدة والسوتشيـــات، الــي مــا كان هلــا أن تتــم لــوال املباركــة 
األمركيــة، وهـــا هــو اهلجــوم الرتكــي قــد انل مــن التأييــد واملباركــة األمركيــة مــا جعــل منــه 

حقيقــة قائمــة.
فقـــد محلــت »قســد« منــذ البدايــة مشروعــــاً ’’أوجانيًــا‘‘ غــر وطــي، يهــدف لتقســيم 
ســورية عمليـــاً؛ حتالفــت مــن أجلــه مــع الشــيطان، بــدًء مــن عمالتهــــا لنظــام الشــبيحة 
والتعــــايش معــه، وصــوالً إىل التحالــف مــع أمــركا الــي خذلتــــه. إنــه مشــروع مناقــض 
للهــدف الـــذي قامـــت الثــورة الســورية مــن أجلــه، وهــا هــم يعــودون مــرة أخــرى ألحضـــان 
تنظيـــم األسد حتت مظلة املشروع الروسي الـــذي يُطبخ عر مســـاوئ اتفـــاق »سوتشي« 

ومبطبــخ جلنـــة الدســــتور.
إن تناقــض املواقــف جتــــاه العمــل العسكـــري التـــركي مــع الفصائــل العسكريـــة السوريـــة 
الــي تنضــوي حتــت قيـــاده، ليــس مفاجئــــاً، ذلــك أن مفهــــوم اإلمجــــاع الوطــي حـــول 
أي مســـــألة ذات صلــة ابلشــأن الســوري، مهمــا كانــت جزئيــة، يــكاد يكــون معدومـــاً 
لألســف. والــذي يعــود بشــكل جوهــري لغيــاب الفهــم املشــرتك للمســألة الوطنيــة األم 
وغيـــاب آليــات التفكــر املشــرتكة كخــط انظـــم أيضــاً للوضــع الراهــن ومعطياتــه علــى 

ســورية أرضـــاً وشعبـــاً.
لـقـــد ثبـــت أن مجيـــع األطـــراف الدوليـــة املتصارعـــة علــى اجلغرافيـــا الســورية غــر معنيــة 
أبوجــــاع الســوريني بــل معنيــة فقــط مبصاحلهـــا املختلفــة الــي تعتمــد التغييـــر الدميغــرايف 
وسياســة التهجيـــر خلدمة حلف األقليات بزعامة اســرائيل - اجلســم الغريب عن املنطقة 
ونســيجه املتعدد - واســتدامة مصاحلها عر تعومي هذه األطراف لنظام اجلرمية األســدي 
الفاشــي مــع جتاهــٍل مطلــق ملــا تعــي ثــورة شــعب مقهـــور، انتفــض بوجــه نظــاٍم اســتبدادي 
متوّحــش، وجتاهــل مطلــق أيضــاً جلميــع احملــّددات والتداعيــات اإلنســانية املوجبــة اللتفاتــة 
العــريب  بلّْــه  واألمركــي،  األوريب  األخاقــي  التنّصــل  أن  يعــي  مــا  اإلنســاين؛  الضمــر 
واإلســامي، مــن القضيــة الســورية، حتــّول إىل إذعــــان صريــح، وموافقــة واضحــة علــى أن 
تتحـــّول الثــــورة السوريـــة إىل جثـــة مقبـــورة، ومــا االســتمرار بذبــح الســوريني ســوى عقـــاب 
هلـــم علــى مــا اقرتفــــوه حبــق أنفســهم! حــني رأى بعضهــم أن الشــعب الســوري هـــو الســبب 
فيمــا هـــو حاصــل لــه مــن دمـــار ومـــوت وخـــراب! وال بـــد أن يُـــرتك ملصيـــره؛ وهــذا مــا 

احلــرب هــي ممارســة السياســة بوســائل أخــرى، مــن أدوات ووســائل، وغالبــاً 
عندمــا  الســيما  السياســية،  اجلغرافيــا  تنظيــم  إعــادة  منهــا  اهلــدف  يكــون 
لتحقيــق  الصلبــة  القــوة  وســيلة  احلــرب  فتكــون  األخــرى  الوســائل  تفشــل 

اهلــدف.
الكثــرون  تعّمــد  وقــد  ابملنطقــة  احلــرب  ظــل  يف  األوراق  ختتلــط  ال  حــى 
خلطهــا، منــذ انطاقــة عمليــة )نبــع الســام( اجتــاه تنظيــم إرهــايب هــو خطــر 
التنظيــم  هــذا  فأيــن كان  تركيــا،  أمــن  علــى  وخطــر  ســورية،  وحــدة  علــى 
الدميقراطيــة،  و  ابحلريــة  مطالبــاً  الســوري،  الشــعب  ثــورة  قبــل  االنتهــازي 
املنطقــة  وتركمــان،  وعــرب  مــن كــرد  الســوري  الشــعب  أبنــاء  حــرر  حــني 
مــن قــوات عصابــة األســد، فُخلقــت وُصنعــت داعــش صناعــة، وحققــت 

الثــورة، وظهــر تنظيــم يف املنطقــة  للنظــام خدمــة جليلــة فطعنــت 
مســتغًا وجــود جغرافيــا حمــررة خــارج االطــار األمــي، فداعــش مل 
الظــرف  اســتغلت  الــي  قســد  وكذلــك  بدمشــق،  إمارهتــا  تنشــئ 
الــدويل حملاربــة داعــش لتحــل هــي حمــل داعــش، وترفــع أعامهــا 
الصفــراء وصــور زعيمهــا أوجــان وتنكــس أعــام الثــورة الســورية، 
الــذي لُــّف بــه اآلالف مــن شــهدائنا الذيــن حــرروا املنطقــة، وقــد 
أرادت قســد ســلخ املنطقــة عــن ســورية ابجتــاه مشــروع مقــر قيادتــه 

يف جبــال قنديــل .!
العمليــة أهنــا ضــد قوميــة حمــددة أو أهنــا  البعــض تصويــر  حــاول 
حــرب أثر أو حــرب دينيــة أو أهنــا حــرب احتــال تركــي، البعــض 
وبــدون فهــم احلالــة االجتماعيــة للمنطقــة، ومــا هــو احلاصــل فيهــا 
مث  العمليــة،  عــن  قراءتــه  ســاذج  بشــكل  يســرد  بــدأ  وتعقيداهتــا 
ضــد  غالبيتهــا كانــت  أن  والغريــب  الدوليــة  التصرحيــات  توالــت 

العمليــة!
ويبقــى الســؤال: أيــن كل هــذا الكــم مــن اهلجــوم الروســي علــى 

قــرى ادلــب، وهــو ليــس عنــا ببعيــد، وأيــن كل هــذا ومثانــني ألــف عنصــر 
منــذ ســنوات.! إيرانيــة يف ســورية  مليلشــيات  يتبعــون 

خططــت لــه زعيمــة حلــف األقليــات » املذكــورة« عبـــر تغذيــة مجيــع بواعــث )اجلوسســة( 
الــي ختـــدم مشروعهـــا وسرديتهـــا التوراتيــــة الاهوتيــــة املعاكســـة للتــــاريخ والعقــــل واملنطــق. 
تخيــل يف فلســطني 

ُ
لقـــد بـــدأ ذلــك حــني مت قبــول كذبتهـــا وختياهتـــا حــول وجودهـــا امل

معــــززاً بسرديـــة إساميـــة تقليديـــة تدعــي الوجـــود الكـــاذب ألنبيــــاء اســرائيل يف فلســطني 
احلاليــة، بـــدل العـــودة حلقـــائق التـــاريخ والتــوراة األصليـــة لتبــنيُّ أن جغرافيــة التــــوراة هــي 
أرض »اليمــن« بــكل مــا تتضمنــه، وأن أنبيــاء بــي اســرائيل » مبــا فيهــم موســى وســليمان 

والنــيب إبراهيــم عليهــم الســام أيضـــًا« مل يعرفــوا البحــر املتوســط وال مصــر احلاليـــة وال 
فلســطني احلاليـــة وال هنـــر األردن إطاقــــــاً. هـــذا األمـــر دفـــع الصهاينــة منــذ مــا قبـــل مؤمتــر 
تخيلة والكـاذبة، حى وصلوا هلـذا التقاطــع 

ُ
» ابزل« بسويسرا للرتويج لتلكـم السرديـة امل

ابملصـالـــح مـــع الغــــرب، كل الغرب املسيحي، ومـــع إيران، للتغلب دميغرافيـــاً على العـــرب 
واملســلمني مــن خــال تعميـــم القتــل والتهجــر أبربــع أرجـــاء املنطقـــة العربيــة وخاصـــة يف 

صطنــع.
ُ
الــدول احمليطـــة بكياهنــــا الغــــاصب وامل

هـذا ما أكـده الدكتور )نبيـل خليفـة( يف كتـابه »استهداف أهـل السنة ابملنطقة العربية«؛ 
اللبنــاين املســيحي الكاثوليكــي، وقاهلـــا صرحيـــة أبن الغــرب، كل الغــرب املســيحي، مبــا يف 
ذلــك روســيا وإيــران، يهـــدف للتخلــص أبكــر قــدر ممكــن مــن املســلمني العــرب الســنة، 
وكل هـــؤالء حتــت حلــف الغــرب املذكـــور لألقليــات واملأجـــور كلــه إلســرائيل، ذلــك ليــس 
ــرة طائفيــة بــل مــن خـــال نظــرة واقعيــة لبعثــرة املنطقــة؛ والــي بــدأت  مــن خــال أي نظـ
يف فلســطني ومن مث يف العراق ويف ســوراي اآلن. ومازالـــت مســتمرة بعـــد اسقــــاط اجلــــدار 
العــريب الســي ابحتـــال العــراق ضمــن مقايضـــات إيرانيــة أمركيــة غربيــة جتلــت بشــكل 
واضــح ابالتفاقيـــة النوويـــة املشـــرتكة معهـــا لقـــاء تسليمهـــا العــراق ضمــن حــرب الكبـــار 
ووكائهـــم علــى األرض العربيــة ومبــدأ االســرتاتيجية الدوليــة ضمــن توجيــه وقيــادة اســرائيل 

لــكل مفاعيــل هـــذا املبـــدأ منـــذ مــا بعــــد 1976 وخطــــوط » كيســنجر » احلمـــــراء.
إىل  وصــواًل  وامليليشيـــا،  الروســي  مث  اإليــراين  اإلرهــايب  ابلتدخــل  مســح  الـــذي  الغــرب 
االنســحاب األمركــي األخــر، أفقــد نفســه أدوات الضغــط، ولــن حيــاول فعــل مــا كان 
ــاً لــه فعلــه بســهولة مــن قبــل؛ نكــذب علــى أنفســنا عندمــا هنــّول مــن القــوة الغربيــة  متاحـ
وقدرهتــا علــى فــرض مــا تشـــاء يف أي وقـــت، فالغـــرب الــذي حجــب وســائل الدفـــاع 
واحلمايــة، خاصــة الدفــاع اجلــوي، عــن الســوريني وهـــم حتــت املقتـــلة، بــدوره التهويــل 
ــار ينفــع مــع  ابلقــوة االقتصاديــة الغربيــة يف غــر حملــه، فســاح املســامهة يف إعــادة اإلعمـ
قـــوى سياسية عـاقـــلة تُفكـــر يف مصالـــح بلداهنــــا، وقـــد رأينــــا يف غر مناسبة فشل ساح 

العقوبــــات.
مواجهــة هــذا الواقــع املــّر ممكنــة رمــزايً مبقاطعــة مــا يتصــل بــه مــن مفاوضـــات وجلـــان علــى 
شــاكلة جلنــة الدســتور، وإذا كان مــن أمــل الحــق فســيتأتى عــر عجــز األســدية عــن 
اســتعادة زمنهــا وسوريـــون جيــدون أنفســهم بــا خيـــار ســوى التعلـــم مــن فشــل الســنوات 

املاضيــــة.  
إذ تفقــد املنطقــة اآلمنــة الكثــر مــن معناهــا بوجــود عصابـــات األســد، واملصلحـــة الســورية 
الرتكيــة يف إقامــة »منطقــة خاليــة مــن اإلرهــــاب مبختلــف أشــكاله ومسميــاتـــه« وقـــادرة 

علــى اســتقبال مئــات اآلالف مــن املدنيــني اهلاربيـــن مــن األســد وأدواتــــه اإلرهابيــــــة.

الشــعبية  حاضنتــه  مــع  مشــكلة  لديــه  تنظيــم  أي  أن  عــن  وغفلــوا  دائــم، 
املبعــوث األمركــي  مــع  عــر حديــث  يــدوم، وأذكــر  إقليميــة ال  ومشــاكل 
الســابق، عندمــا قلــت لــه »هــل مــن املعقــول أن يكــون هــؤالء 
حلفــاء لكــم.«! قــال :«عاقتنــا ليســت اســرتاتيجية معهــم« .

واشــتغلوا  قســد  زعمــاء  أصــاب  القــوة  غــرور  أن  يبــدو  لكــن 
علــى ماكينــة إعاميــة عاطفيــة علــى مشــاريع قوميــة، وهــؤالء 

أكثــر مــن أضــّر الكــرد أنفســهم.
الســوري  النظــام  : رأس  نقــول  األوراق  إًذا وحــى ال ختتلــط 
بصــوره  الكردســتاين  العمــال  وحــزب  والقاعــدة  وداعــش 
مجيعهــا  اإليرانيــة  واملليشــيات  اللبنــاين  هللا  وحــزب  املتعــددة 
تنظيمــات إرهابيــة، أوغلــت يف دمــاء الشــعب الســوري وكانــوا 
الشــعب  نضــال  ولتعويــق  املنطقــة  يف  األمــي  اخللــل  ســبب 
يف  هدفــه  ليحقــق  الويــات،  هــذه  مــن  للخــاص  الســوري 
احلقــوق  وإعطــاء  ســورية،  أراضــي  ووحــدة  السياســي  التغيــر 
ســورية  لتعيــش  متســاٍو  بشــكل  الســوريني  املواطنــني  لــكل 
دورهــا النهضــوي يف املنطقــة الــذي لعبتــه عــر التاريــخ وســيعود 
يؤهلــه  إرث حضــاري  ميلــك  الشــعب  هــذا  الــدور ألن  هــذا 
ليلعــب دوراً جديــداً عقــب اخلــاص مــن اإلرهــاب واالســتبداد األســدي. 

عبد الباسط حمودة

كاتب وباحث سوري

د_ زكريا مالحفجي

حتى ال تختلط األوراق

كاتب وباحث سوري

منظمــة  صنفتهــا  انفصاليــة  إرهابيــة  قــوة  قســد  فــإن  األوراق  ختتلــط  ال  حــى 
العفــو الدوليــة يف 2016 ابرتــكاب جرائــم حــرب يف ســورية، و كانــوا ســبباً 

يف هتجــر أعــداد كبــرة مــن ســكان املنطقــة مــن العــرب والكــرد واآلشــوريني، 
إىل  متطــرف  مييــي  مــن  املنطقــة  فانتقلــت  داعــش،  وابء  بعــد  وابًء  فكانــت 
يســاري متطــرف، وتوهــم زعمــاء قســد أن مــا انلــوه مــن دعــم أمركــي هــو 

تركيا تكسر حلف األقليات ضمن حرب 
الكبار ووكالئهم على األرض السورية
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TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي

Türk Kızılayın organizasyonuyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu 
kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında, Türk Kızılay 
Toplum Merkezleri ve çalışmaları tanıttı.

جرى تقديم تعريف ورشح ملراكز الهالل األحمر الرتيك وأعاملها ونشاطاتها، وذلك خالل اجتامعات املائدة 

املستديرة التي عقدت عىل هامش املنتدى العاملي للعمل اإلنساين،والذي تم تنظيمه بدعم ومشاركة من 

جمعية الهالل األحمر الرتيك.

Kitap okuyoruz...
Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi sosyal uyum programı kapsamında, Türkçe 
kursiyerleri ile birlikte Kayseri Kitap Fuarını ziyaret etti. Türk ve dünya edebiyatının 
seçkin eserlerini görme şansı elde eden yararlanıcılara, gezi sonrası kitap hediye etti.

نقرأ الكتب
يف إطار برنامج التامسك والوئام االجتامعي، زار مركز الهالل األحمر الرتيك يف قيرصي معرض قيرصي للكتاب 

بصحبة الطالب الدارسني للغة الرتكية، وقد قام املركز بعد هذه الجولة بتقديم هدايا من الكتب للمشاركني 
الذين حالفهم الحظ يف رؤية كتب مميزة ونوعية حول األدب الرتيك والعاملي واإلطالع عليها.

Sosyal Uyum Programı ve UNHCR iş birliği ile Koordinatörlüğü bünyesinde 
görev yapan tercümanlara yönelik, «özel ihtiyaç sahiplerine tercümanlıkta 

teori, ilke ve teknikler» konulu tercümanlık eğitimi verilerek, çalışana destek 
uygulaması gerçekleştirildi.

تم تقديم دورات تدريبية عىل الرتجمة مبوضوع »نظريات الرتجمة الشفوية لذوي االحتياجات الخاصة ومبادئها 

وتقنياتها«، وقد استهدف هذا التدريب املرتجمني يف برنامج دعم االنسجام والتامسك االجتامعي بدعم من 

مكتب تنسيق مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وتم تقديم تطبيق الدعم واملساندة للموظفني والعاملني.

Uyum Tasavvuru ve Bir Arada Yaşama Kültürünün Geliştirilmesi Eğitimi başladı!
Sosyal uyum programı kapsamında verilen eğitimde amaç.
-Akademik bir bakış açısı kazanmak -Yeni fikirler geliştirmek
-İş birlikleri geliştirmek -Engellere çözümler üretmek

بدأ دورات التعلم عىل تطوير مفهوم التكيف والوئام املجتمعي وتطوير ثقافة التعايش مع اآلخر!
وكان الهدف من هذا التعليم املقدم يف إطار برنامج التكيف والوئام االجتامعي ما ييل:

-اكتساب وجهة نظر أكادمية -تطوير أفكار جديدة
-تطوير العمل التعاوين - إنتاج حلول للعقبات واملشاكل

Gönüllü kazanma çalışmaları devam ediyor! 
Türk Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi sosyal uyum programı kapsamında, İstanbul 
Medipol Üniversitesi sosyal hizmet öğrencilerine yönelik Toplum Merkezi tanıtımı 
yaptı ve gönüllü başvurularını aldı.

استمرار أعامل كسب املتطوعني 

يف إطار برنامج التامسك والوئام االجتامعي قام مركز الهالل األحمر الرتيك املجتمعي يف باغجيالر بحلقة تعريفية لطالب الخدمة 

االجتامعية يف جامعة ميدبول بإسطنبول حول املركز املجتمعي، وبعدها قام باستقبال  طلبات االنتساب من املتطوعني.

Sosyal uyum projeleri devam ediyor...
EU Delegation Turkey tarafından fonlanan, Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, 
yerel halka yönelik Toplum Merkezi faaliyetleri ve “Suriyeli Algısı: Doğru Bilinen 
Yanlışlar” seminerlerini gerçekleştirdi.

استمرار مشاريع تحقيق الوئام والتامسك االجتامعي بتمويل من وفد االتحاد األورويب يف تركيا، نظم مركز الهالل 
األحمر الرتيك املجتمعي يف أنقرة، أنشطة تستهدف املواطنني املحليني ضمن أنشطة املراكز املجتمعية، كام نظم ندوات 

بعنوان »الفهم والتصور للسوريني: قصص وهمية تم تقدميها كحقائق«.

 بتمويل من وفد االتحاد األورويب تركيا، قام مركز الهالل األحمر الرتيك يف شانيل أورفا ، بتقديم دورة تعليمية 
حول »النظافة الصحية الشخصية« لطالب مدرسة بوزكوي االبتدائية، وجرت هذه الدورة تحت إرشاف خبري 
صحي وعامل نفيس. وبعد تلك الدورة التعليمية حول »النظافة الصحية الشخصية«، طبق الطالب ما تعلموه 

من خالل مامرسة نشاطات غسل اليدين وتنظيف األسنان بالفرشاة.

EU Delegation Turkey tarafından fonlanan Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, sağlık 
uzmanı ve psikolog eşliğinde Bozköy İlkokulu öğrencilerine «hijyen eğitimi» verdi. Hijyen 
Eğitimi sonrası öğrencilerle, uygulamalı olarak el yıkama ve diş fırçalama etkinliği yaptı.

قام مركز الهالل األحمر الرتيك يف أنقرة بفعالية »زيارة املنازل الثانية«، وهذه الفعالية تأيت يف إطار 

مرشوع »عالقات الجوار« ، الذي أطلقه مركز الهالل األحمر الرتيك بهدف تعزيز ودعم ثقافة العيش 

املشرتك مًعا وتعزيز عالقات الجوار يف نطاق برنامج التامسك االجتامعي.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi, sosyal uyum programı kapsamında bir arada 
yaşama kültürünü desteklemek ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 
başlattığı, “Komşuluk İlişkileri” projesinde ikinci ev ziyaretini gerçekleştirdi.
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Yeryüzü Gençlik Gaziantep Şubesi, Suriyeli Öğrenciler ile Gaziantep Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda 15 Ekim Salı 
günü konferans düzenledi. Dr. Abdulmunim Zeyneddin’in konuşmacı olarak 
katıldığı konferansta ‘Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Planlaması’ 
konuşuldu. 

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) “Kuzey Suriye’de Kürt Nüfuzunun Dünü 
Bugünü ve Yarını, Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri” atölye çalışması raporunu yayım-
ladı.
BEKAM tarafından düzenlenen Kuzey Suriye’de Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri başlıklı 
atölye çalışmalarının ilkinde Kürt Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını alt başlığında değer-
lendirildi. Sahadan aktörlerin, ilgili sivil toplum ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımı ile 
düzenlenen bir günlük çalıştayın çıktılarından oluşan rapor iki bölümden oluşmaktadır.

نظم فرع مجعية »شباب سطح األرض«يف غازي عنتاب مؤمتراً مع الطاب السوريني يف قاعة مؤمترات عميد 
كلية اهلندسة جبامعة غازي عنتاب يوم الثااثء املوافق 15 أكتوبر. وقد شارك الدكتور عبد املنعم زين الدين 
كمتحدث، يف املؤمتر الذي محل عنوان »التخطيط املستقبلي لطاب اجلامعات السوريني«، حيث متحور 

املؤمتر حول مستقبل الطاب السوريني والتخطيط له.

قام مركز العلم والتعليم والثقافة بيكام )BEKAM(  بنشر تقرير ورشة العمل الي سبق تنظيمها حتت عنوان » النفوذ الكردي يف مشال 
سوراي بني األمس واحلاضر واملستقبل واسرتاتيجية تركيا املتعلقة ابملنطقة اآلمنة.

حيث جرى تقييم ونقاش الدراسة الي محلت عنواان فرعيا »النفوذ الكردي يف مشال سوراي بني األمس واحلاضر واملستقبل«، والي كانت 
أوىل الدراسات الي طرحت يف ورشة عمل »اسرتاتيجية تركيا املتعلقة ابملنطقة اآلمنة« يف مشال سوراي، الي قام مركز بيكام بتنظيمها.

ويتألف التقرير الذي نشره بيكام من فصلني حيتواين على نتائج وخمرجات ورشة العمل الي عقدت ليوم واحد مبشاركة ممثلني عن الباحثني 
امليدانني وممثلي مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات العامة ذات الصلة.

 في جامعة غازي عنتاب
ً
استراتيجيات تركيا المتعلقة بالمنطقة اآلمنةجمعية »شباب األرض« تنظم مؤتمرا

Yeryüzü Gençlik GAÜN’de Konferans Düzenledi Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri

Türkiye’nin sıcak gündemi Suriye konusunda, bu ülkede iç savaşın başlamasının ardın-
dan birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Gaziantep Üniversitesi’nde “Dünya Göç ve 
Mülteci Kongresi” gerçekleştirildi. 
Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden 260 konuşmacının katıldığı, 14-17 Ekim 2019 
arasında GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen oturumlarda mülteciler 
konusunda Gaziantep’i ve Türkiye’yi bir model olarak dünyaya tanıtmak hedeflendi. 

نظــم يف جامعــة غــازي عنتــاب مؤمتــر ضخــم بعنــوان “مؤمتــر اهلجــرة واللجــوء”. إذ اســتضافت اجلامعــة منــذ بدايــة احلــرب األهليــة 
الســورية العديــد مــن الفعاليــات واملؤمتــرات املهمــة يف هــذه الدولــة، الــي تعــد علــى رأس جــدول األعمــال الســاخنة ابلنســبة لرتكيــا.

وقــد شــارك يف املؤمتــر الــذي عقــد يف الفــرتة بــني 14 و 17 أكتوبــر 2019، 260 متحــدث مــن دول أمريــكا وأورواب والشــرق 
األوسط.

وقــد هــدف املؤمتــر الــذي عقــد يف قاعــة مؤمتــرات مافــرا جبامعــة غــازي عنتــاب إىل التعريــف بغــازي عنتــاب وتركيــا كنمــوذج  للعــامل 
يف موضــوع الاجئــني والتعامــل معهــم. 

GAÜN’DE DEV DÜNYA GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİمؤتمر ضخم في جامعة غازي عنتاب حول الهجرة واللجوء
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Mısırlı alim, mütefekkir Prof. Dr. Hasan Hanefî ve Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu 
Bülbülzade vakfı ziyaret etti.
Gaziantep Üniversitesinde 14-17 Ekim tarihleri arasında Mavera Kongre ve 
Sanat Merkezinde düzenlenen Dünya Göç ve Mülteci Konferansına katılmak 
için gelen Prof. Dr. Hasan Hanefî ve Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu Bülbülzade vak-
fına da bir ziyaret gerçekleştirdi. Vakıf başkanı Turgay Aldemir ve gönüllülerle 
görüşen Prof. Dr. Hasan Hanefî ve Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu ile vakıf çalışma-
ları ve gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Anadolu Kadın ve Aileler Derneği (AKADDER) tarafından düzen-
lenen “Uyum Mahalle Buluşmaları”nın 3’üncüsü vakfında yapıldı. 
Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans Salonunda 22 Ekim Salı 
günü düzenlenen, Türkiyeli ve Suriyeli çok sayıda ailenin katıldığı 
etkinliğe, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, AKADDER 
Başkanı Rabia Aldemir, Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mah-
mut Kaçmazer, İyilikder Gaziantep Temsilcisi Cavit Karakaş katıldı.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Gaziantep Üniversitesi tarafından 14-17 
Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 4 gün süren Dünya Mülteci ve Göç Kongresi 
değerlendirme toplantısına katıldı. 17 Ekim Perşembe günü bir otelde gerçekleştirilen 
toplantıda katılımcılar kongreyi değerlendirdi. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir 
konuşmasında satır başları şöyle; “Basın ve siyasiler sürecin bir parçası olmalı, bulgularımızı 
mültecilerle paylaşmalıyız, fonlarda israf var, verimlilik, uluslararası dayanışma, sürece 
mültecileri katma, sosyal adalet, akademi STK işbirliği” konularında görüşlerini dile getirdi.

زار كل من العامل واملفكر املصري، الرفسور حسن حنفي والرفسورخري قرابش أوغلو وقف 
بلبل زادة.

الرفسور حسن حنفي والرفسور خري قرابش أوغلو الذان وصا غازي عنتاب للمشاركة يف 
مؤمتر »مؤمتر اهلجرة واللجوء« الضخم الذي عقد يف مركز مافرا جبامعة غازي عنتاب للمؤمترات 
والفن، يف الفرتة بني 14 و 17 أكتوبر 2019، قاما أيضا بزايرة ملؤسسة  وقف بلبل زادة. 
رئيس  مع  احلديث  أطراف  تبادال  الذان  أوغلو  قرابش  والدكتور خري  الدكتور حسن حنفي 
الوقف تورغاي ألدمر واملتطوعني ابلوقف، اطلعا أيضا على أعمال ونشاطات املؤسسة وانقشا 

تلك النشاطات واألعمال واملواضيع الراهنة واملدرجة يف جداول األعمال اآلنية.

نظمت »مجعية نساء وعائات األانضول«- أكاددار )AKADDER( » لقاءات الوائم 
واأللفة بني سكان األحياء« للمرة الثالثة وذلك يف مقر الوقف.

ومت عقد هذا النشاط يوم الثااثء 22 أكتوبر 2019 يف قاعة مؤمترات »داوود أوزغل« التابع 
لوقف بلبل زادة. وقد شارك يف الفعالية العديد من العائات الرتكية والسورية، كما حضره رئيس 
وقف بلبل زادة تورغاي ألدمر، ورئيسة مجعية نساء وعائات األانضول«- أكاددار رابعة ألدمر، 
غازي  فرع  إييلكدر  مجعية  وممثل  حممود كاتشمازار،  زادة  بلبل  لوقف  التنفيذي  اجمللس  وعضو 

عنتاب جاويد كاراكاش.

شارك رئيس منصة األانضول تورغاي ألدمير يف اجتماع تقييمي للمؤمتر العاملي لاجئني واهلجرة الذي استمر أربعة أايم والذي نظمته جامعة 
غازي عنتاب يف الفرتة من 14 إىل 17 أكتوبر. إذ قام املشاركون بتقييم املؤمتريف اجتماع عقد يوم اخلميس 17 أكتوبر، وقال رئيس منصة 
األانضول تورغاي ألدمير يف خطاب له يف االجتماع، ما يلي: »ينبغي أن يكون الصحفيون والسياسيون جزًءا من العملية واملرحلة، وجيب 
أن نتشاطر النتائج الي توصلنا هلا مع الاجئني، فهناك أموال مهدرة يف الصناديق.كما تطرق ألدمر إىل مواضيع مثل اإلنتاجية والعطاء 

والتضامن الدويل، إضافة إىل موضوع إشراك الاجئني يف العملية، والعدالة االجتماعية، والتعاون بني املنظمات غر احلكومية األكادميية.

حسن حنفي يزور وقف بلبل زادة 

عقد »لقاء األحياء السكنية« الثالث في وقف بلبل زادة 

Hasan Hanefî Bülbülzade Vakfı Ziyaret Etti

3. Mahalle Buluşması Bülbülzade Vakfında Yapıldı 

Terör unsurlarından kurtulan Tel Abyad’da yaşayan ihtiyaç sahipler-
ine yönelik insani yardım faaliyetleri başladı. Yardım malzemeleriyle 
bölgeye ulaşan Türk Kızılay ekipleri ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. 
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bu sabah arkadaşlarımız 
bir konvoyla bir tır, iki kamyon ile Tel Abyad’a girdi. Kızılay çalışan-
larımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları in-
sani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar.” dedi.

بــدأت أنشــطة املســاعدات اإلنســانية للمحتاجــني الذيــن يعيشــون يف مدينــة تــل أبيــض الــي مت ختليصهــا مــن العناصــر 
اإلرهابيــة. إذ قدمــت فــرق اهلــال األمحــر الرتكــي الــي وصلــت إىل املنطقــة الدعــم للمحتاجــني مــن خــال مــواد اإلغاثــة 
واملســاعدات الــي حيملوهنــا معهــم. وقــال رئيــس اهلــال األمحــر الرتكــي كــرم كينيــك: »دخــل أصدقــاؤان هــذا الصبــاح 
إىل تــل أبيــض يف قافلــة ضمــت شــاحنتني. ويقــوم عمــال وموظفواهلــال األمحــر بتوزيــع املــواد الغذائيــة ومــواد التنظيــف 

الصحــي علــى النــاس والعائــات املتضــررة، وذلــك بتوزيــع املســاعدات اإلنســانية الــي حيتاجوهنــا عليهــم. »

مساعدات إنسانية من الهالل األحمر التركي لـ تل أبيض التي تم تطهيرها من اإلرهاب

Terörden Temizlenen Tel Abyad’a Türk Kızılay Yardımı

ألديمير يشارك في اجتماع لتقييم مؤتمر الهجرة
Aldemir, Göç Kongresi Değerlendirme Toplantısına Katıldı 
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من حّق اإلنسان أن يعيش بسالٍم وأمن وطمأنينة، وأن يستعيد حقوقه 
يف  دوره  وميارس  وجوده  حيّقق  وأن  واحلّرية،  الكرمية  احلياة  يف  الطبيعية 
قوى  هّدمته  ما  بناء  إعادة  املتوحش، ويف  البائس  الكوكب  هذا  أنسنة 

الطغيان والشّر.
األنظمة  هي  واألمم  ابلدول  فتكاً  وأشّدها  السرطاانت  أنواع  أسوأ 
الطغيانية املستبدة اليت متارس إرهاب الدولة ضّد شعوهبا وضّد الشعوب 
املتطرفة  اإلرهابية  واجملاميع  واألحزاب  التنظيمات  وتنشئ  األخرى، 
القهريّة،  سلطتها  أركان  تثبيت  يف  الستعماهلا  متهيداً  وتدعمها  وتدّرهبا 
وهتّيء أبساليبها وممارساهتا القمعّية والعنفّية لوالدة ونشوء مجيع أشكال 

التطرف واإلرهاب يف اجملتمعات.
املنتهكة  مواطنيها  حقوق  وعن  وجودها  عن  دفاعها  يف  الدول  تنطلق 
القوانني واألعراف، أي من ذات املنطلق الذي يدافع فيه  استنادًا إىل 
املواطن عن حقوقه، فالدولة، وإن كانت شخصاً اعتباراّيً، إالّ أهنا جمّرد 
والرتز«:  »مايكل  األمريكي  الفيلسوف  وحبسب  مواطنيها،  ميّثل  كياٍن 
الذين  األشخاص  حقوق  من  أكثر  ليست  وواجباهتا  الدول  حقوق  إّن 
الدولة  سالمة  عن  الدفاع  يغدو  املعى  وهبذا  وواجباهتم.  يشكلوهنا 
وأمنها فرضاً يتعّدى الواجب واحلرص على احلقوق إىل االلتزام القانوينّ 

والدستورّي املطلق حبمايتها. 
للحماية  احلرب كوسيلة  أسئلة عن  والفالسفة  املفكرين  ولطاملا شغلت 
هناك  هل  األمن..،  وبسط  املخاطر  ودرء  احلقوق  والستعادة  والدفاع 
حروب أخالقية وهل هناك أخالقيات للحرب، وهل مثّة حروب عادلة، 
احلروب  أن  يعترب  من  بني  توّزعت  رئيسة  اجتاهات  ثالثة  ظهرت  وقد 
السياسات  لتنفيذ  وسيلة  وأهنا  واألخالق،  والقيم  للمبادئ  تلتفت  ال 
مطلق  شّر  أهنا  رأى  من  وبني  املكاسب،  وحتقيق  املصاحل  واستجالب 
ال ميكن شرعنتها أو تربيرها مهما كانت األسباب، ومثّة من أقّر بوجود 
حروب عادلة ووضع هلا معايري ومبادئ وشروطاً ملزمة ينبغي التقّيد هبا 

تشمل مراحلها كافة ومتتد إىل ما بعد هنايتها.
منذ وجدت مل تنعم البشريّة ابلسالم واألمن والرخاء ومل حتصد من حروهبا 
اليت مل تكد تتوقف سوى الويالت واملآسي، ليس من طرف رابح على 
ويتقاسم مجيع  اجلميع،  تتوزّع اخلسارات على  احلقيقة يف احلرب حيث 
أطرافها واملشاركون فيها األمل، ولعّل املنتصر فيها هو من خيرج منها أبقّل 

اخلسائر.. 
أن تضفي املشروعّية على احلرب  اجملّردة  للمصاحل واملكاسب  ال ميكن 
وأن متنحها أبعادًا قيمية وأخالقية، بل إّن احلروب اليت هتدف إىل حتقيق 

مصاحل غري مشروعة تعّد عدواانً يقّوض األمن والسالم الدوليني، ويدفع 
ابلعامل حنو اجلحيم والفناء.

وحمدوداً  مؤقتاً  استثنائياً  وإجراءاً  طارائً  حداثً  تكون  أن  للحرب  ينبغي 
جبل  وقد  السالم،  هو  فاألصل  التوازن،  والستعادة  اخللل  إلصالح 

أستطيع إقناعكم خبمس رواايت خمتلفة حلادثة واحدة وستصدقون الرواايت 
ألهنا  أحد  يصدقها  ال  وقد  أمامكم  احلقيقة  سأضع  النهاية  ويف  اخلمس، 

احلقيقة. 
تقول الرواية األوىل لساق عائشة أن املدينة سقطت حتت احتالل داعش 
فجاء اخلرب أشبه بكارثة إنسانية أن تسقط مدينة يف نصف ساعة بني أنياب 
وحش، فصارت عائشة من نصيب أيب عمر التونسي لكن عائشة أقسمت 
الغرفة  يف  النار  فأشعلت  احلياة،  قيد  على  وهي  أحد  ميسها  أال  لنفسها 
وأقفلت الباب، وحني متكن الداعشي من كسر الباب استطاع أن يسحب 
عائشة إىل اخلارج ويف املشفى برتوا ساقها عقاابً لفعلتها ولتكون عربة للنساء 

اللوايت يفكرن ابلتمرد.
على ساقها وهذا الوشم  الثانية تقول إن عائشة كانت حتمل ومشاً  الرواية 
خيص الطائفة اليت تنتمي هلا، وحني وقعت مدينتهم حتت سيطرة طائفة أخرى 
وانتشرت احلواجز يف كل مكان، وبدأت محلة التصفيات العرقية والطائفية، 
خافت األم أن تقع ابنتها الصغرية بني أيدي الوحوش، فقررت برت ساقها 

لتنجو من اإلعدام امليداين خلف احلواجز.
احلدود  ابجتاه  نزوح  موجة  أول  مع  نزحت  عائشة  إن  تقول  الثالثة  الرواية 

الرتكية، وضّلت طريقها هناك بعد أن أطلق حرس احلدود النار عليهم، ومل 
تكن تعرف شيئاً عن حقول األلغام على الشريط احلدودي، فانفجر هبا لغم 

أرضي كلفها ساقها.
الرواية الرابعة تقول إن عائشة عاشت يف خميم »دوميز« تسعة أشهر وكانت 
تبحث عن عمل يوفر هلا النقود لتصل إىل أورواب، وتقوم إبجراءات مل الشمل 
لعائلتها العالقة حتت القصف واحلصار، فعرض عليها أحد التجار أن يشرتي 
أورواب، فوافقت  إىل  العائلة  تكاليف سفر  يتكفل هلا بكل  منها كلية وهو 
عائشة ووقعت له على البياض، لكنهم يف غرفة العمليات، وبينما عائشة 

غائبة عن الوعي، أضافوا بندًا آخر يتضمن ساقها اجلميلة.
أن  فقط  يكفي  وكان  جداً  مجيلة  عائشة كانت  أن  اخلامسة  الرواية  تقول 
أبدايً، وقيل عنها أن سكر األرض كله جيري يف  تلمس املرء ليصري حلواً 
عروقها، وأن دمعها عسل، وقيل عنها الشعر وكتبت فيها الرواايت، وقيل 
إن أحدهم استعاد بصره حني مررت عائشة أصابعها على عينيه، وقيل إهنا 

يف الثمانني من عمرها أصاهبا السكري فبرتوا ساقها.
اليت عشناها  أن أمجل األشياء  احتمااًل وقد نكتشف  ابتت  أيضاً  احلقيقة 
األنسب واألمجل يف  به ألنه كان  قبلنا  احتماال  بل كانت  تكن حقيقة  مل 

علي محّمد شريف

محمد سليمان زادة

الحرب العادلة التزام دولّي

االحتماالت الخمسة لساق 
عائشة

رئيس القسم الثقافي

شاعر وكاتب سوري

العزم  والعدل، وكذلك على  اخلري واحلّب  إرادة  اإلنسان على 
يف الدفاع عن الذات والوجود والقيم يف مواجهة كافة أشكال 
العدوان اليت تستهدف أسس حياته اإلنسانية، وأمنه واستقراره، 

وأسباب هنوضه واستمراره.
احلرب ليست خياراً وآخر العالج الكّي. إهنا قرار املضطّر الذي 
يفتك جبسد األمة  يستجيب لضرورة اخلالص من خطر داهٍم 

وينذر ابحتمال املوت الوشيك. 
 ال أحد ميكنه أن يصف الطبيب اجلّراح أبنه جزار وأن قيامه 
امتناعه عن إجراء  إّن  ابستئصال ورم خبيث عمل جرمي، بل 
العمل اجلراحّي للمريض يعّد حنثاً ابلقسم وخروجاً على تقاليد 
املهنة والقوانني الناظمة هلا، لكن ال بّد اّواًل وقبل إعمال املبضع 
من استنفاد مجيع األساليب األخرى األقّل كلفة وأملاً، والتأّكد 
قد  الذي  ابالستئصال  سوى  املريض  ملعاجلة  سبيل  ال  أن  من 

يعين البرت. 
السبل  وسلوك  والصرب  والتسامح  احلوار  أبن  اجلزم  ميكن 
القانونية واتباع الطرق السلمّية هي الوسائل اليت ينبغي اتباعها 
الضحّية  سكوت  يفلح  لن  ابلتأكيد  ولكن  أواًل،  واستنفاذها 
واستكانتها ومساملتها يف ردع الطاغية اإلرهايب املتوّحش الفاقد 
مقّومات إنسانيته، واملمتلك للثروة والسلطة وكّل أسباب القّوة 

الغامشة. 
على  والقضاء  وتنظيمات«  »أنظمة  اإلرهاب  على  احلرب  إّن 
على  يقع  وأخالقّي  وإنساينّ  قانوين  التزام  هو  ومسببيه  أسبابه 
عاتق اجملتمع الدويّل وال يقتصر على الدول املتضّررة مباشرة، 
آاثره  تطويق  احلديث ال ميكن  التقيّن  اإلرهاب يف عصران  ألّن 
النتشاره  جغرافّية  حدود  رسم  ميكن  ال  نتائجه، كما  وحصر 

ومتّدده.
إّن األنظمة املنتجة لإلرهاب والداعمة واملصّدرة هلا ينبغي أن 
استبداهلا أبخرى  املتمّدن، وأن يكون  العامل  أجندة  تدرج على 
دميقراطية أولوية أوىل يف مشروع التنمية اإلنساينّ وإرساء األمن 

والسلم واالستقرار العاملّي.
إىل عصر خاٍل  للدخول  األوىل  اخلطوة  القول أبن  يصّح  فهل 
اإلرهاب  تقضي على  اليت  العادلة  احلرب  احلروب هي يف  من 

وصانعيه ومتنع أسباب عودته ونشوئه. 
فإذا مل يكن من احلرب بّد فلتكن احلرب انتصاراً للحق وجتسيداً 

للعدالة وإنفاذًا ملا تتطلبه املبادئ والقيم اإلنسانية.

فرتة ما.
سأضع  عائشة  لساق  اخلمسة  الرواايت  قرأمت  أن  وبعد  واآلن 

أمامكم احلقيقة واليت لن يصدقها أحد ألهنا احلقيقة.
يف العام 2011 تزوج شاب امسه أمحد من فتاة امسها نور وكاان 
الصعبة  األوضاع  وبسبب  عمر يف محص،  اباب  حي  يف  يسكنان 
ببعض  واكتفوا  االحتفال،  عدم  قررا  اليومي  والقصف  حينها 
األخوال واألعمام واملقربني، ومت عقد قران نور على أمحد، وبعد 
مضي بضعة أشهر قالت نور ألمحد أبهنا حامل وكان هلذا اخلرب 
فرح كبري شعر به أمحد الذي كان وحيد أخواته وكان يعاتب والديه 
الصبيان  من  وحيدها  ألنه  سعيدة  أمه كانت  لكن  وحدته  على 

فكانت تقول له:
ولن  للجيش  تذهب  لن  ألنك  حياتك  أنقذت  هذه  وحدتك   -

متوت على اجلبهات وأنت تقاتل أهلك.
دخلت نور شهرها التاسع وعلمت أهنا حتمل بنتاً وقررت العائلة 
أن يكون امسها عائشة ملا حيمله هذا االسم من معان وأمهها )ذات 
احلياء واحلية، واليت أيمل والداها أن يطول عمرها يف احلياة، وأن 
تعيش صاحبة االسم تلك احلياة الرغيدة الطويلة، اليت تكون مليئة 

ابلسعادة والفرح والراحة(
، وكانت نور تتلمس ساق عائشة مرات عديدة يف اليوم الواحد 
وهي تتحرك داخل بطنها، وقبل أن يكتمل شهرها التاسع أبايم 
بقصف  قتلوا  واملقربني،  واألعمام  واألخوال  وأمحد  نور  ماتت 
جوي على احلي ويقال أهنم انتشلوا جثة نور بعد يومني من حتت 

األنقاض وكانت ساق عائشة ال تزال تتحرك.
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سبعونَ    -
ُ لقطار  ا للتّو  مّر  احملطّة  هذي  من 

الذكرايِت وعبِء  ابملاضي  ينوُء 
لفراِغ ا إىل  ُه  وسّكتا

ْ لنهار  ا ينَي  شرا تغزو  وظلمٌة 
سبعونَ   -2

األحالَم  بُق  يسا ُن  لزما ا واهنمَر 
ليقظى ا رغباهتا  يف 

للقلِب  بيضًا  أ حلٍن  لَف  أ وينشُد 
 ْ نتظار  ا أبغالل  مأسورًا 

سبعونَ    -3
هَبا بوا أ الدجى  يف  فُئ  املرا أغلقتِ  

لبهيجُة  ا لرسم  ا تُر  ودفا
ِن األلوا صفحة  عن  هَبا  إضرا أعلنْت 

احلصارْ  زمن  يف 
سبعونَ   -4

اخلريُف  واشتّد 
اخلريِف َء  نبا أ يعيُد 

لتيّبِس.. ا نباء  أ يعيد 
بوح  من  َم  األنغا تصادُر  لرايُح  وا

احلفيف ِ
ورق  على  موشوٌم  لتاريخ  ا مّنا  كأ

واالصفرار ْ لذبول  ا
.. سبعونَ   -5

األغصاِن؟! لتوّرِد  عودٍة  من  هل 
؟! عودٍة من  هل 

ِن  األلوا بقّية  َل  مجا يدرك  مل  لثلُج  وا
ملّا 

ْ لوقار  ا أبثواب  لدنيا  ا كّفَن 
.. سبعونَ   -6

ْكؤوُسَك جّفت  قد 
ِر األشجا من  اهنزمْت  مثلما 

ْ ر  االخضرا روحُ  
.. سبعونَ   -7

بٍة بغا نَت  أ
لذائِب  وا لِب  املخا بقانون  فاصدع ْ 

ْ لراكدة  ا ِه  وابمليا
يف  لألنياب  لغزالُن  ا ولتصدِع 

. . قها عنا أ
جبماهلا  ولتحتفْظ 

ِ اجلريء  لِشعِر  وا األخناب  لتبادل 
املمشوِق  لقّدها  وصورتنِي 

ْ اجلدار  من  لبهّي  ا لركن  ا يف 
.. سبعونَ   -8

السبعنَي  انورهُتا  كم 
لقلب  ا دفرت  يف  زركشُتها  كم 

لرتيِب ا
.... وموسيقا  شعرًا  وصغُتها 

صدري  يف  هدهدهُتا كالطفل  وكْم 
!...... وكْم 

الصغريِة  لعصافرِي  ا مثَل  يرْت  فتطا
ْ ابلفرار  الذْت  مّث 

.. سبعونَ   -9
حبٍر إىل  حبٍر  من  قلعُت  أ كم 

ممَزقًة أبشرعيت 
الذي  الصرَب  أدمن  غريبا ً

شاعر وكاتب سوري

عبد القادر حّمود

تنويعات على مقام آخر

عصام حقي

ات
ّ
محط

شاعر وكاتب سوري

)ما مل يقله الذي ابيضت عيناه 
القهر..( من 

***
القميَص،  تـُْلِق  أبـيَُنَّ ال 

الوجه  فليس وجهي ذلك 
الذي...

وأان )الذي ابيضَّْت من 
عيناه(. اإلشفاق 

أان..
ما عدُت - اي ولدي- أان
الليِل، أعمى،  دعين أسرَي 

موغاًل يف وحشيت
الصبح اي ولدي سيقتلين

القميَص.. تلِق  فال 
ُأريد أن أمضي بعيدًا يف مدى 

أخرى غيبوبة 
أريُد، أريُد صحراًء بال )زيٍر( 

أريُد رمال أغنييت بال وشٍم 
صفوها يعّكر 

اللتني  بيضاء، اي ولدي كعيينَّ 
م  الدَّ ختلَّتا عن مشهد 

والنميمة واخليانة، آه اي ولدي 
كم اخرتقت رصاصات اخليانة 

نراودها،  صحوًة كّنا 
وكانت مثلنا قمرًا على أهداِب 

رابيٍة، 
الكثرَي   الشغف  ينثر  ومهسًا 

أريُد أن أصغي لعطرك، 
 ، الشهيَّ الورد  دفقة 

أريُد أن أبقى معي
أعمى أرى األشياء انصعة، 

أراَك جباني
يف موعٍد ال ينقضي أبدًا

أراك جباني
اللحظات، كأَس  نتذّكر 

آخَر ضحكتني،  الشَّاي، 
تكتمْل مل  قصيدًة 

ُأخرى.. أشياء 
ا.. ا املطر اللذيذ، ورمبَّ رمبَّ

أبـيَُنَّ ال تلِق القميَص، فلم يزْل 
يفَّ انتظاٌر آخٌر

أُبينَّ
ال تلِق القميَص فإّن يب سفراً 

طوياًل
غربًة ما زلت أحياها..

ليلها  ووجهك ضاحكًا يف 
مستبشرا

أبينَّ.. ال..
فأان أخاف الضوء

أعرف أنَّ أشالئي مبعثرة به
وركاَم ما كانت منازلنا..

ومقربًة،
آالَف آالِف املقابر..

أمساًء ألصحايب، وبعَض ضفرية 
شقراء كانت..

بعَض..
)اي لذعر الشعر وفظاعة ما لن 

أقول(
أبينَّ ال تلِق القميَص، فإنين

أشفقُت من وجٍع أابَد ودمَّرا
القميَص َفُخِذ  ُمْتعٌب،  أُبينَّ، إين 

َودَْع أابَك بليله كي ال يرى..
كي..
ال..

يرى.

لتشّبِث ا أسباَب  يعطيه 
!ْ لقفار  ا ابملواعيِد 
.. سبعونَ   -10

اليت  مراكبها  نسيْت  ما  والشطآُن 
برحلة  لعايت  ا موَجها  تصارع  اتهت 

حبثها 
ْ لبحار  ا وبوصلِة  األْفِق  جنمة  عن 

.. سبعونَ   -11
لِبْكِر.. ا للحقول  اشتياقي  هلَب  اي 

الشّطنِي ُ يداعب  لرخيم  ا للنهر 
لعتيِق  ا للجسر 

دبٍُر  َمن  ُقّد  َقْد  قميُصه 
ْ لتتار  ا بسّكنِي 
.. سبعونَ   -12

انرها  َ ضلوعي  يف  فُة  املسا أضرمِت 
.. كّلها  احلبيبُة  صوري  وتشّتْت 

محقى بٍع  أصا بني  كالرمل  وتسّربْت 
ريشةٍ  من  فهل 

احلبيسِة ِت  احملطّا ترتيب  ألعيَد 
جليدها.. ركام  يف   

لوحًة ملبعثَر  ا لزمَن  ا وأشّكَل 
اإلنسان  رغبِة  عن 

الوجوِد أنسام  استنشاق  يف 
...؟! ْر  االختيا مبفردات 

.. سبعونَ   -13
للصحراِء ذْنَب  ال  ْن  أ أدركَت:  قد 

ظامئة  األصيلُة  اخليُل  هبا  اتهت  إن 
!... ْ

 ُ األزيّل  صموُدها  لرماِل  ا حْسُب 
االحرتاق  ضّد 

ٍء  نطفا ا ُحلَم  غيمًة  تناشْد  ومل 
وانكسار ْ

.. سبعونَ   -14
جسر  على  أخرى  خطوٌة  هذي 

حلقيقة  ا
ةِ   واحليا

الرباعُم  معها  استيقظْت 
ٍ ُسبات  من 

صباح َعلى  الشهيَّ  لفوح  ا تعلَن 
.... االنبهار ْ

.. سبعونَ   -15
ندفاَع  ا يلغي  ال  اآلهاِت  تزاحَم  ّن  إ

مسنِي ليا ا
لدمار  ا قلب  من  لنوِر  ا َق  نبثا ا وال 

....ْ
سبعونَ   -16

بقلي فانوٍس  مثَل  ملعّلُق  ا لطفُل  وا
طفاًل يزْل  مل 

حيناً  ّمُه  أ فُل  يُغا
سّكراً  ليسرَق 

الصغرِي لعيِد  ا سّلِة  من 
ِن  اجلريا بنِة  إ من  وقبلًة 

متوُج لكبرِي  ا لعيد  ا مرجوحة  يف 
األزهاِر فراشِة  مثَل 

يف 
!...  ْ الصغار  قصِص 
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الشعر يبهج إن شدْت يل 
منبج

هذا بيان احلرف ابمسك يلهج

صاغت لنا األزمان دّر 
حروفها 

الزمان  فمضت على صدر 
تتّوج

طوٌد على األايم ابَن رسوخها 
وعلى رؤى األحرار راحت 

تربج 

وتوضأت ابلشعر كلّ  حقوهلا  
حىت بدت سحرا يسّر ويبهج 

زاه مدى األايم عاٍل مشسها 
وعلى صهيل احلرف جمدك 

يسرُج

دراب لك األزهار صاغت 
عطرها 

املنهج  ليطيب ابألنسام ذاك 

تعلن  هبجْت بك األطيار 
عرسها 

يف دوح هذا القلب كان 
ملبهج  ا

يل فيك كاألحباب ألف 
مخيلة 

تدّبج ابلعبري  لتولد  غرست 

ودرجُت يف جنباهتا قلق اخلطا 
كم راقين اي عني ذاك املدرُج

زهر  ونسجت كالصويّف 
حقوهلا 

ليزين هذا الكون ذاك 
ملنسُج ا

الفرات  لعبت على  حسي 
مداعبا 

أهربُج  فرحا وحينا كالصغار 

)1(

ولكم جلست على دروب 
أحبيت 

فغدت خيوط اهلمس مين 
تنشُج

وكذا سرحت على تالل 
غيومها 

وبذكر من أحببت أشدو أهلُج

ولكم وكم سامرت فجر 
حروفها 

ليصوغ عطر احلرف ذاك 
ملبلج ا

فرحا أمّتع انظري من سحرها
ويرود يل األمساع حلن مصهُج

بناهنا  هي منبج والشعر رهن 
أىن اجتهت فثم دونك منبُج

والبحرتي هزار دوٍح كم شدا 
تدَبُج ولعلوة األشعار صارت 

وأبو فراس كم تعثر خيله 
يف ساح منبج وهو فيها يلهج 

 ولريشة األشعار كانت قبلةً 
وصدى الغزّيل يف رابها يهزج

هي منبٌج وهللا أبدعها سًى
سبحان من جعل املدائن 

تسرُج

اي قبلة الشعراء سحرك 
شاقين 

وعلى جبني اجملد ذكرك 
ينسج 

ال تكتب األشعار يف حلباهتا 
إال لتصعد هامها أو تعُرُج

ابلعقيق  املشاعر  حسب 
ترّصعت 

املصلُج  فيها  املفتون  والشاعر 
)2(

فيحط دوقلة ركاب حروفه 
كم سار هذا الدرب قباًل 

يهمُج )3(

وكذا هديل احلرف يغزل 
شدوها 

وعلى عبري احلرف ورد يغنُج

غّنت لك األطيار رائع 
شدوها 

فإذا الصباح منك زاه أبلجُ 

ما أمجع الشعراء يوما قوهلم 
إال وكانت ملء فيهُم منبج ُ

1-أهربج أضطرب يف مشييت 
2- املصلج : من يذيب 

لفضة  ا
3- يهمج : جِيد الفرس يف 

سريه

شاعر وكاتب سوري

فاضل سفان

نا
ُ
هذي ِحكايت

مصطفى البطران

.. يا منبج
ُ
 لِك األزهار

ً
دربا

شاعر سوري

لسََّمِر وا لِعْشِق  ا حلََْن  عِزُف  أ ُت  ُعْد ما 
حلََوِر وا ِء  حلَْورا ا ِلَفَة  سا وِعْفُت 
هِتا د قا كفِّ  يف  ُصِفَعْت  مَّيت  فَُأ

حلَُفِر اب لَعيِش  ا لَّ  ُذ لُف  آ ولسُت 
ُمَلفََّقٍة ٍر  ا عذ أ َرْجُع  ين  َشدَّ ما 
ِللَخَفِر َق  ْرزا أل ا َسلََّم  حِلاِكٍم 

ُضَحًى للُّصوِص  ا ُكلُّ  وطين  يف  َث  عا َقْد 
َنِكِر ئٍن  َخا و  أ ُمْستـَْعِمٍر  ثوِب  يف 

تَنا َد َسا لَكوِن  ا ِة  ُزان َشرُّ  َر  وصا
ِر لنُُّذ اب ملَحفوَف  ا ِضَر  حلا ا ْستْقِرئ  فا
بِه لُّ  ُتِد ٍل  َحا عْن  ْمَس  أل ا ِل  َتسأ ال 
* ِر  ملََد ا يف  ملَْسعوِر  كا ُتطَرُد  نَت  وأ

- ئُِلهْم مَشا ْت  عزَّ -ال  لُعْرِب  ا ُة  َد وقا
حلُُمِر  وا للُهْجِن  َسَبٍق  يف  الُهوَن 

فُنا يقِذ لنَّرِد  ا مثَل  لطَّْبِل  ا رُب  وضا
لَبَشِر ا ِمن  ُكنَّا  ْن  إ ُر  يـَُقدِّ وال 

يَتها هِنا رُقْب  فَا يـَُتنا  ِحكا هذي 
لنَـَّفِر اِب  » ملَْعُتوِه ا « حِبنا  ِبصا وُطْف 

ان تـََوحَُّد يوٍم  يف  حسُب  أ ُكنُت  ما 
َحَضِر ويف  ٍو  َبْد يف  لَِّة  ملََذ ا على 

*  *  *
حَيُْرُسنا هللِا  ُب  وَجَنا لكنِّنا 

* ِر َقِذ ُمستـَْنقٍع  يف   » لِصلَّ ا « ِفُن  َسَند
يقَرُعنا لَوْعِد  ا وَصوُت  َنِكلَّ  وَلْن 

* ِر َقَد على   » يـَْنُصرُكم هللَا  تـَْنصروا  ن  إ «
َهيبـََتُه للَمقموِع  نـُْرِجُع  وسوَف 

ِر َحَذ ما  غرِي  مْن  خلُطَا  ا لَِتسَتقيَم 
*  *  *

ئَِقيت ا ذ ْخَلْصُت  أ قْد  حلَقِّ  ا ُنْصرِة  يف 
َسَفري ان  َد َقْد  ما  ا  ذ إ ُحرٍّ  ِلُكلِّ 

نـََغٍم ِمْن  ْمَليُت  أ ما  بـَْعِض  يف  َلعلَّ 
ُعُمري. يف  ْسَرْفُت  أ ما  َر  وزا أ يُزيُل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقرى وا ملدن  ا  : ر ملد ا  -

ألفعى ا لصل:  ا  -
7 آلية  ا حممد  سورة   -
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س
الق

بــدأت الســماء إبفــراغ أمحاهلــا الثقيلــة بعــد هنايــة خريــف كئيــب، 
األشــجار أيضــاً نفضــت عــن كاهلهــا أوراقــاً كانــت فيمــا مضــى 
خضــراء نديــة، لكنهــا اســتحالت إىل لــون الــرتاب. تعبــق برائحــة 
األطفــال  ويتســابق  احلــواس،  ومســام  األمكنــة  أرجــاء  املطــر 
ليســتحموا هبــذه امليــاه الرابنيــة. هــا قــد حــلَّ الشــتاء وُأخرجــت 
األلبســة الشــتوية من اخلزاانت، موســٌم جديُد ســيأيت واجلميُع، 

كبــاراً وصغــارًا، متجهــٌز ليقــول: أهــال وســهاًل بفصــل اخلــري.
اي ملاضينــا اجلميــل قبــل أن حتــّل لعنــة الطغيــان، كانــت البســاطة 
منبــع الســعادة، وكان اجلــار قبــل الــدار، وكان أبســط حــدٍث 
أو ذكــرى مناســبة للفــرح جتســدها اجلــارات بلّمــة مجيلــة ختلــو 

مــن األحقــاد و مــن التكلــف والكــرب..
كنــا ننتظــر خطــاابً مجاهــرياي مفعمــاً ابألمــل لقــادة مؤثريــن متتلــئ 

قلوهبــم حبــّب الوطــن والنــاس..

إبشــراقها ودفئهــا وال يــدرون إن هــي غربــت..
األخبــار ذاهتــا تتكــّرر، حــروٌب و قتــٌل ومــوت، و ضحــااي 

تعذيــٌب واضطهــاد..
النفــوس  إىل  الســرور  جيلــب  شــيٍء  عــن  نفتــش  أصبحنــا 
وعــن  املريــر،  الواقــع  ينســينا  أن  ميكــن  وعّمــا  املتحطبــة، 
وجنيــف.. سوتشــي  و  أســتاان  أنفــاق  مــن  خيرجنــا  فضــاء 

الراننــة  األحاديــث السياســية أصبحــت ابليــه واخلطــاابت 
تثــري اخلــوف والغثيــان، أمــا الثقــة فقــد ابتــت منعدمــة..

ُأوقظــت العنصريــة والفــن ومل يعــد هنــاك مــن قيمة لإلنســان، 
وارتبطــت منزلتــه مبــا ميلــك مــن قــوة وســلطة ومال.

لعلنــا غافلــني إذ نظــّن أن لعبــة »ببجــي« الــيت يتقاتــل ضمنهــا 
النــاس ليبقــى فريــُق واحــد منتصــر هــي جمــرد لعبــة و ليســت 
حقيقــة، و أن النــاس الذيــن قُتلــوا مبئــات اآلالف ليســوا 

جمــّرد أرقــام..
ذهبــت رهبــة املــوت وهيبتــه مــن قلوبنــا، فمــا املــوت اال 
عــودة للــروح إىل ابرئهــا..، أمــا إنســانيتنا إذا ماتــت فمــن 

يعيدهــا.

سوزان خواتمي

كاتبة وصحفّية سورّية

القلعة

أحمد همام الراغب

كاتب سوري

لنسترجع انسانيتنا

كنــا نفتــش عــن املوجوعــني كــي نزيــل أملهــم، حنــزن حلــزن أحدهــم، 
ونتصــدق علــى احملتــاج دون طلــٍب منــه وال منــًة عليــه..

و كنــا حنــزُن ونتــأمل ملــوت أحدهــم، أو حلادثــة مؤســفة وقعــت يف أرض 
بعيــدة، ألانٍس ال نعرفهــم وال نعــرف دينهــم ومذهبهــم، بــل قــد ال 
نعلــم شــيئاً عــن بلدهــم أو اســم دولتهــم الغريــب، مــا نعرفــُه فقــط 
هــو أهنــم بشــر مــن حلــٍم ودم وعظــم، ومــن نفــٍس هلــا أحاسيســها 

ومشــاعرها وروٍح بثهــا هللا فيهــم..
كان األوالد يلعبــون ويرتاكضــون هنــاراً يف الســاحات، ال يوجــد أحــٌد 

خمتبــٌئ يف حضــن أمــه، وال يف كهــف ذاتــه املظلمــة القلقــة..
والوهــم،  الواقــع  بــني  وخلطــت  عاملنــا  التكنولوجيــا  اقتحمــت 
جعلتنــا ال نســتطيع التمييــز بينهمــا، فتجــردان مــن إنســانيتنا، أغرقنــا 
املتحكمــون هبــذا العــامل أبوهــاٍم وقيــم مســتحدثة، واســتفردوا هــم مبــا 

ومآرهبــم. حيقــق مصاحلهــم 
مل يعــد للخريــف معــًى و أصبــح العمــر وقتــاً ميضــي و أايم تتكــرر، 
أصبــح النــاُس يــزورون بعضهــم البعــض عــرب رســالة علــى الواتــس رمبــا 

علــى أبعــد تقديــر..
األطفــال يلعبــون هبواتفهــم وال يــرون وجــه الشــمس، ال يشــعرون 

طردين صاحب الكرش الكبري، واألسنان الصفراء من أمام ابب حمله. 
- امِش من هنا اي ولد.. يقطع عمرك قطعَت رزقي.

- األرزاق على هللا. أجبته. 
بقاميت الضئيلة وهيكلي العظمي الشجارات غري مضمونة النتائج، فقد 
ينكسر يل ضلٌع، أو أفقد سنًا. وضعته يف قائمة املعارك املؤجلة فور أن 
أكرب قلياًل سأحرق حانوت ذلك السمني الذي قاطع ساعديه فوق صدره 
ابنتظار تنفيذ أمره. تذكرُت النصيحة: إن مل تضرب اشتم.. ال تكن جباانً.

العلكة،  علب  من  تشكيلة  تتكدس  حيث  الكرتوين  صندوقي  محلُت 
وأنواع الدخان، ووالعات ملونة رخيصة، وعبوات حمارم صغرية. رجعُت 
إىل اخللف مسافة قّدرت أهنا تكفي حلماييت من بطش يده. مددت لساين، 

وقبل أن أطلق ساقي لتسابقان الريح أطلقت شتيميت: يلعن أبووووك.
العثور على مكان بعيد عن أرزاق اآلخرين ليس سهاًل، مشيت لساعات 
متحاشياً الدكاكني ومداخل األبنية ورفاق املهنة من أصحاب الصناديق 
مثلي إىل أن وصلت الساحة العامة. منطقة تعج ابملشاة، تقع على بعد 
خطوات من تقاطع مروري لشارعني، اخرتت الوقوف حتت لوحة قماشية 
ختفي عين شرفات فندق قدمي، وحتجب جزءاً غري مهم من زرقة السماء. 
مل تسرتع اللوحة اهتمامي كنت أكتفي بظلها الذي ينعكس منتصف كل 
ظهرية لريسم على األرض شراع سفينة، فأختيل نفسي قبطاهنا. ال تنقصين 

سوى القبعة. 
اكتشفت مع الوقت أنين حمظوظ فاللوحة نقطة التقاء يستدل هبا الناس. 
يقول أحدهم: نلتقي عند اللوحة.. أو ما زلت أنتظرك هنا، ويقصد املكان 
حيث أقف، هذا عدا عن جمموعات صغرية من رجال طوال القامة ونساء 

شقراوات، وعجائز بوجوه جمعدة أستغرب كيف حتملهم أقدامهم.
تبدو هلم لوحة مهمة يلتقطون صورها، فأستغل الفرصة كي يشرتوا مين، 
يربت فوق كتفي  بعضهم  من بضاعيت.  ليشرتوا شيئاً  أستعطفهم إبحلاح 
بشفقة، وبعضهم يلتقط يل صوراً أحاول جهدي أن أبدو فيها وسيماً، فأان 

ال أملك صورة يل رغم أين يف العاشرة من عمري. 
»إهنا  تعليقاهتم:  إىل  فأصغي  صندوقي،  وأمر  أمري  ينسون  ما  سرعان 
واملماليك  والبيزنطيني  اإلغريق  أقوام  عليها  مرت  التاريخ..  لعراقة  رمز 
واأليوبيني.. سكنها العظماء والقادة واألمراء.. كانت منيعة على الغزاة 
جبدراهنا الصلبة ونوافذها الضيقة.. ابهبا املتني ُبين كي ال يواجه األدراج 
املوصلة إليها.. اخلندق العميق حوهلا مُيأل ابملاء وقت اخلطر.. يلوذ هبا 

سكان املدينة اخلائفني من خالل أنفاق سرية توصلهم إليها« 

اللوحة  تلك  ما يهمين من  ليس شأين، فكل  بدونه  أو  إغريق.. غزاة.. خبندق 
مالحقة ظلها كي أجنو من هليب مشس حولتين إىل اللون اخلبز احملروق.

يف إحدى صباحات أوائل اخلريف وقفت سيارة نزل منها رجل أربعيين بلحية 
خفيفة ومنديل معقود حول رقبته، ألقى علّي نظرة طويلة مل أستطع تفسريها، مث 

أشار إىل السائق.
أوراق  انتصب حامٌل خشٌي أبرجل ثالث، علَق عليها جمموعة  خالل دقائق، 
األقالم  من  جمموعات  اصطفت  صندوقي  تشبه  صغرية  منضدة  وفوق  كبرية، 

واأللوان والفرش.. 
انقبض قلي، هل سيطردين وحيتل مكاين؟ ماذا لو عرضت عليه شراكيت فبضاعته 

خمتلفة عن بضاعيت! 
ويتأمل  يدخن  ساعتني  قضى  الذي  الرجل  ولكن  الكالم،  يبادرين  أن  انتظرت 
اللوحة، مل يهتم يب كما لو كنت شبحاً، وعندما غادر حاماًل مبساعدة السائق 
بضاعته اليت كدسها اثنية داخل صندوق السيارة من غري أن يبيع قلماً واحداً 

تنفست ابرتياح، فليس سوى رجل غريب األطوار. 
تكرر ظهوره كان جيلس فوق كرسيه الصغري كتمثال خشي إىل أن ابشر ابخلربشة 

بقلم الرصاص فوق األوراق. دفعين فضويل إللقاء نظرة. هنرين قائاًل: 
- اايك أن تقرتب، أريد أن أرسم هبدوء.

- ما الذي تريد رمسه؟
- القلعة. ستكون قطعة فنية تتنافس لعرضها متاحف ومعارض أورواب. 

حينها فقط رفعت بصري. كانت صورة كبرية ملونة مشدودة حببال متينة طُبعت 
عليها صورة القلعة. أعرفها إهنا قلعة حلب. سألته:

- وملَ ال ترسم القلعة األصلية.
كان مشغواًل خبلط األلوان، قال من بني أسنانه حيث قبعت الفرشاة. 

- ألن ما بقي منها ال يكفي لرمسها أيها اجلاهل الصغري. 

املدرسة  أترك  أن  ابتعدت عنه وعنها. لست جاهاًل كما يظن، قبل 
وأشتغل ببيع القداحات قال لنا األستاذ ذو القبة املنشاة أن أجدادان 
األوائل سكنوها، ولكين ال أظن أن جدي أيب نوفل أو أحد أقرابئه 

اقرتب منها، فهي أكرب بكثري من أن يسكنها أحد.
منذ شرفين الرسام ذو الطباع املريبة مل أعد أجين الكثري من اللريات، 
وأضطر اللتزام اهلدوء كما يرغب، ومع الوقت صرت أركض ألشعل 
له سيجارته، ويف املقابل كان يعوضين حبفنة من البزر واللوز والبندق 
احملمص، أو يقدم يل سندويش شاورما ابملايونيز واملخلل، رفضت إبابء 
عزمية الفالفل وقلت له: تقرحت معديت منها. فاشرتى يل لوحني من 

الشوكوال، وفطرية حمشوة ابجلنب. وهو أمر لن أحسد نفسي عليه. 
أن  وأصر  ابرد  هنار  يف  جوربيه  خلع  عندما  خاصة  عالقتنا  توطدت 

ألبسهما. طقطق أصابعه وسألين: -أين أهلك اي صغري؟
إىل  الليل  أسريت، صرت آوي يف  منزلنا، وفقدت  الطائرات  هدمت 
احلدائق ومداخل العمارات ويف النهار أسرح بصندوقي، لكين لست 

مضطراً لسرد حيايت لغريب بسبب جوربني صوفيني، أليس كذلك؟ 
أجبته: أيب مسافر وأمي متوفية. أعيش مع جدّي. 

عن  ختليت  قماش،  بقطعة  وميسحها  ابأللوان  ريشته  يغطس  أراقبه 
رغبيت يف أن أكون قبطاانً وصرت أمتى لو أصبح رساماً. تعلقت به. 

كان يسليين. 
ووضع كفيه  ذراعي  من  شدين  يودعين،  أن  وقبل  لوحته،  انتهت 
يل  مسح  اخلشي.  احلامل  مواجهة  يف  ألقف  أكتايف  فوق  مفتوحتني 

ابلنظر. 
خلفي  فبدت  القلعة  أما  بضاعيت،  وصندوق  الداكنة  بشريت  رأيت 

كخطوط ابهتة منسية. 
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الشــرفة  إىل  فخرجــت  طويــل،  ســفر  بعــد  اجلميــع  انم 
بــالدي، وقفــت  ألستنشــق هــواء جديــدًا وأقارنــه هبــواء 
أنظــر فأصبــت هبلــع شــديد، ال أمســع شــيئًا مطلقــًا، هــل 
أصابــين الصمــم فجــأة أم هــو صمــت عابــر؟، أصغيــت 

بشــدة ال شــيء!
ليعــود  خــدي  مــن جانــب  أذين  فركــت  إراديــة  حبركــة ال 

الصــوت إليهــا، ال شــيء!، هــززت 
أغلقــت  مسعــي،  يل  ليعــود  برأســي 
صلــة  أيــة  هنــاك  وليســت  عينــاي 
أمــي  انديــت  بذلــك،  للســمع 
وطمأنتــين  ردت  ابلالشــعور، 

: ئلــة قا
- ال جتزعــي، إنــه صــوت الصمت.
مسعــت  اتمــة،  جبديــة  أحتــدث 
يصــم  أن  وكاد  الصمــت  صــوت 
الصمــت يف  هلــذا  أذينًّ، ال وجــود 
بــالدان، هنــا حيــث شــاء القــدر أن 
يتحــدث  أن  اهلــواء  يــكاد  أكــون، 
معــك، بــل يتحــدث ويســألك عــن 

اســتغرابك. وســبب  أحوالــك 
حبيــايت  واحــدة  بلحظــة  أمــر وال  مل 
بنومــي  حــىت  شــيئًا،  هبــا  أمســع  مل 

لصــوت  مســتيقظًا،  يبقــى  عنــدي  الســمع  العميــق 
العظمــاء،  لغــة  أبنــه  يقــال  يضاهــى  ال  مجــال  الصمــت 
أعصابنــا  وتغلــف  األحــزان  تراكمــات  ختتفــي  طياتــه  بــني 
حنتــاج  اخليــال،  عــامل  يف  بعيــدًا  أتخــذان  وقــد  الطمأنينــة 
منــذ ســنوات هلــذا الصمــت عــّل أرواحنــا هتــدأ، وتنتظــم 

ذاكــرْة لبعيــدُة  ا يبــَق اي داري  مْل 
لدمــوُع  وا ٍم  عــا لــف  أ مــْذ 

ة جــر مها
ِت  لفــرا ا هنــِر  يف  كنــُت  مــْذ 

مــًة محا
فرة مســا ِل  ابخليــا وروحــي  وأان 
تلومــين لبــالُد  ا ــا هــذي  ابهُل مــا 

ســرة ُر مسا لبحــا وا رُس  لنــوا ا ان  فــأ
وجنــيت يومــًا  زينــُت  هِلــا  جبما

عــام.   مئــة  عــن  خفقــت  فقــد  قلوبنــا  دقــات 
إهنــا جتربــيت األوىل مــع صــوت الصمــت، ليــس صممــًا إنــه 
املــكان، فهنــاك فــرق بــني الصمــت والســكوت، غيــاب 
كلــي والعــودة ابلذاكــرة إىل كل مــا هــو قــدمي، أول مــا 
قيــد  علــى  يبقينــا  الــذي  املوتــى  صمــت  ابلــك  يف  يــرد 

احليــاة.

الراحلــون،  تركــه  مبــا  مجيلــة  آلاثر  وصــور  غيــاب كلــي 
وهــل  أحببناهــم،  حنــن  أحبــوان كمــا  وهــل  يروننــا؟  هــل 
ويســتمتعون  يتقبلونــه  أم  يزعجهــم،  ابحليــاة  ضجيجنــا 
خبطواتنــا وهلــوان؟، هــل أعجبهــم صمتهــم فصمتــوا لألبــد؟

مــن  اقــرتب  مــن  إال  يفهمــه  ال  أديب  نــص  الصمــت   

ئــرة حا نــت  ر كا لتــذكا ا موســم  يف 
............

بدمعــيت ِت  لفــرا ا هنــَر  اي  حييــَت 
طــرة ملا ا لغيــوِم  لُــك كا وحا حــايل 

بتواضــٍع ينحــين  وقلــي  ذا  مــا
ثــرة متنا مــيت  قا قــدِرَك  جبــالِل 

بعلّــيت لشــريَد  ا لطــرَي  ا خــرَب  أ هــْل 
بــرة مكا لشــعوُر  ا يب  مــاَت  ليــوَم  فا

للظــى ســي كا رأ ابلتشــريِد  َم  حتّــا

ــر،  ــاة بشــكل مغاي روحــك، فالصمــت يدعــك تتأمــل احلي
كيــف تشــرق الشــمس كل يــوم وتســطع النجــوم ويغــين 
القمــر، وهــو ســور حييــط بنــا مــن احلكمــة، صديــق ويف ال 
لنــا، ليســمعك  ميكــن أن خيوننــا، هــو دواء ودرع محايــة 
اآلخــرون إلــزم الصمــت، فلــن تنــدم يومــًا علــى صمتــك، 
فقــد يكــون لســانك ســببًا لقطــع رأســك، إعمــل بصمــت 
تنجــز أكثــر، ليصمــت األشــرار ولكــن املصيبــة الكــربى 
ميكــن  ال  ظــالم  الصمــت  ففــي  األخيــار،  صمــت  إن 
أللــف مشعــة أن تضيئــه، لكــن الصمــت أمــام املطــر شــيء 
آخــر، فاملطــر يتحــدث ويــروي لــك قصصــًا وحــكاايت 
يف كل  حتلــق  جيعلــك  قدســي  بصــوت  ويغــين  تنتهــي،  ال 
ويــواري  احلزيــن  بشــدوه  أحيــااًن  ويبكيــك  الســماوات، 
للصمــت،  راحــة  الصمــت  يف  العــذب،  مبائــه  دموعــك 
ليــس  فاحلجــارة  علــى صمتــك،  مطلقــًا  تنــدم  جيعلــك  ال 
صمــاء لكنهــا تلتــزم الصمــت، وإن وقعــت عليــك كانــت 

الصامتــة. النهايــة 
اللــزوم  عنــد  عــدوك  لتحــري 
اصمــت أمامــه وال تدعــه يعــرف 
وال  ميتــًا،  أم  حيــًا  كنــت  إن 
ونظرتــك  أفعالــك  ردود  يعــرف 

لــه. احلقيقيــة 
منــه تولــد أشــياء مذهلــة اعتمــد 
اســتفهم  أشــياء،  ثالثــة  علــى 
وســافر  واصمــت،  تعجــب 
الصمــت  غيمــة  خــالل  مــن 
املعرفــة،  تــدرك  خاللــه  فمــن 
بــه  لتغســل  حيتاجــه  فالرتكيــز 
أرهفــت  لــو  الــكالم،  غبــار 
الســمع إليــه لقــلًّ كالمــك فهــو 
البالغــة  ميلــك  أخــرس  صديــق 
العاشــق  فبالغــة  واحلكمــة، 

قويــة، طاقــة  ميلــك  لكنــه  مؤملــة،  لغــة  ألنــه  منــه، 
أغلــب  يف  ضــروري  واحتيــاج  وقــار  ســادة  اي  الصمــت 

األوقــات:
عــن  واخليانــة،  الغــدر  عــن  والصمــت  إايكــم  ولكــن   

ظــامل. حاكــم  وعــن  واالضطهــاد،  الظلــم 

ئــره ضفا يذحبــوَن  عرشــي  َك  وهنــا
.............

يــًة حكا ِم  لشــآ ا تــرَب  اي  هديــَك  أ
مــرة مبغا يرتــوي  لقلــي  بوحــًا 

طفلــٌة يب  مّنــا  وإ ختنقــُت  ا مــا  ان  أ
ئــرة لطا ا تلــك  ألفــراح  ا هبــا  هزمــْت 

حقيقــة تضــج  ويب  لعيــون  ا تغفــو 
ِب روحــي ســاهرة هــدا أ ظلــْت علــى 

مــيت أ لبســمِة  شــباًكا  قــْذ كنــُت 
ئره ســتا ابلعيــوِن  ينشــُر  لقهــُر  وا

هلــوى ا إىل  للعبــوِر  دراًب  مــْذ كنــُت 
جــره متا لضلــوِع  ا يف  يبــين  حلــزُن  وا

هبوهِبــا ســرَّ  لريــُح  ا محّلتــين  مــْذ 
شــاعرة حضــورَك  يف  أين  يقنــُت  أ

إلهام حقي

صوت الصمت

رئيسة قسم المرأة

لميس الرحبي

دارنا البعيدة

شاعرة سورية
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حق الدول في حماية حدودها وأمنها القومي

أكاديمي ليبي

د. خالد عبد القادر منصور التومي

يُعــر مصطلــح األمــن القومــي عــن اإلجــراءات والتدابــر الــي تتخذهــا 
الدولــة هبــدف محايــة شــعبها وأرضهــا مــن أي هتديــد أو اعتــداء، ويكــون 
العســكرية  القــوات  وجتهيــز  اجليــوش،  ومجــع  حشــد  طريــق  عــن  ذلــك 
هبــا  احمليطــة  الــدول  اســتقرار  حــال  يف  هــذا  حدودهــا،  للدولة،حلمايــة 
إقليميــاً، أمــا إذا مــا كانــت تلــك الــدول أو بعضــاً منهــا غــر مســتقرة ) كـــ 
الي تنازع ثورة أو إسقاط النظام احلاكم فيها، ومتر بفرتة حترير أو خماض 
ِلمــا بعــد الثــورة بغــرض الســعي إىل االســتقرار(، يتصــل األمــن القومــي 
للدولــة اجملــاورة هلــا حــى ابلعمــق اإلســرتاتيجي، وخاصــًة إذا مــا توافــرت 
أو  الظاهــر  ابلعــدوان  التهديــد  أو  عليهــا  املباشــر  االعتــداء  شــروطه كـــ 
بطن، أو حى إذا ما استشــعرت هتديدات مســتقبلية؛ ســواًء عن طريق 

ُ
امل

الوســائل الظاهــرة البينــة أو تلــك الــي ترتكــز علــى العمــل االســتخبارايت، 
مــن مجــع املعلومــات وحتليــل البيــاانت واملراقبــة احلدوديــة لتلــك الدولــة 
غــر املســتقرة.وهبذا يُعــىن األمــن القومــي بــكل مــا مــن شــأنه هتديــد القيــم 
الداخليــة للدولــة، وكياهنــا، والطبيعــي أن ينتــج عنــه فقــدان ثقــة اجملتمــع 
يف النظــام السياســي القائــم علــى تســير مصــاحل وشــؤون الدولــة، ســواًء 
بفعــل قــوى خارجيــة أو داخليــة، وســواًء مت ذلــك التهديــد بطـُـرق مباشــرة 
أو غــر مباشــرة،بيد أن األمــن القومــي مبفهومــه الشــامل)ظاهرة متعــددة 
اجلوانــب واألبعــاد، وال تقتصــر علــى اجلانــب العســكري فقــط، بــل تتعــداه 

إىل األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة(.
إال أن الــدول ختتلــف يف هــذا الشــأن، مــن حيــث رؤيتهــا لنــوع األخطــار 
تلــك  وضعيــة  ابختــاف  وذلــك  القومــي،  وأمنهــا  حلدودهــا  املهــددة 
الــدول، فالعوامــل الــي هتــدد األمــن القومــي ختتلــف مــن دولــة ألخــرى، 
بــل إن مــا حيقــق األمــن القومــي لدولــة مــا قــد يهــدد األمــن القومــي لدولــة 
أخــرى، وهنــاك حــد أدىن ميكــن أن تقبلــه كل دولــة يف نطــاق حتركهــا 
اخلارجــي، ومــن مث؛ فــإن أي تصــرف مــن قبــل الــدول األخــرى خيــرج 
عــن هــذا النطــاق البــد وأن يواجــه مــن جانــب الــدول الــي هتــدد أمنهــا 
مواجهــًة تتناســب ودرجــة التهديــد، مبــا يقودهــا إىل فكــرة الدوائــر األمنيــة 
الــي بتهديدهــا يتهــدد األمــن القومــي للدولــة، ومــن أهــم العوامــل الــي 
هتــدد أمــن الــدول واســتقرارها علــى املســتوى اخلارجــي، مهــا املســتويني 

اإلقليمــي والعاملــي.
املستوى اإلقليمي:

هــذا املســتوى يتصــل مبجــال العاقــة بــني الدولــة )الــدول( وبــني حميطهــا 
اجلغــرايف أو اإلقليمــي،أي مبعىن،جمــال مــا يُعــرف بـــ )النظــام اإلقليمــي(، 
ومــا يدخــل حتــت هــذا اإلطــار مــن عاقــات التهديــد أو التعايــش أو 

التعــاون، وأحــكام ذلــك كلــه.
املستوى العاملي:

يتصــل مبجــال العاقــة بــني الدولــة وبــني احمليــط العاملــي، وخاصــًة القــوى 
يدخــل  ومــا  العاملــي،  النظــام  واملتحكــم يف  الــدويل(  )الفاعــل  الكــرى 
أو  االســتقال  أو  التبعيــة  عاقــات  مــن  أيضــاً  اإلطــار  ذلــك  حتــت 
التحالفــات، ومــا يتبعهــا مــن أوضــاع ونتائــج، كمــا يوجــد مؤشرينرئيســيني 
لتنبئبالتهديــدات اخلارجيــة، منهــا مــا هــو ذو طبيعــة سياســية، وآخــر ذو 

طبيعــة عســكرية:
التهديد ذو الطبيعة السياسية:

هــو فصــل الدولــة أو جتميــد عضويتهــا يف املنظمــات السياســية الدوليــة، 
وفــرض  دوليــة،  أمهيــة  ذات  دول  مــع  الدبلوماســية  العاقــات  وقطــع 
العقــوابت علــى الدولــة، بغــرض الضغــط عليهــا وردهــا عــن قرارها،حيــث 

يلــزم يف هــذه احلالــة لوجــود أحــاف وتكتــات تتعــارض 

راد الضغط عليها، وهنا ينتفي العمل يف العلن؛ ليحل 
ُ
ومصلحة الدولة امل

حملــه العمــل يف اخلفــاء والــذي يتــم عــن طريــق عمليــات التجســس،حيث 
تعمــل اجلاسوســية العســكريةالي تُركــز حــول معرفــة القــدرات العســكرية 
للدولــة، ومــا تقتضيــه مــن حماولــة احلصــول علــى معلومــات عــن طريــق 
التكتيكيــة  اإلســرتاتيجية  والنظــرايت  والتســليح  والتدريــب  التنظيــم 
للقيــادات، وتليهــا اجلاسوســية السياســية الــي هتــدف إىل التعــرف علــى 
النــوااي اخلفيــة للقــادة السياســيني للدولــة وطبيعــة القــوى الداخليــة ومــدى 
أتثــر الصــراع بينهــا، ومــن مث اجلاسوســية االقتصاديــة الــي هتــدف ملعرفــة 
القــدرات املاليــة واإلنتاجيــة للدولــة، وقدراهتــا الصناعيــة، ومراكــز اإلنتــاج 
االقتصادي املؤثرة فيها،وآخرهااجلاسوسية العلمية الي هتدف إىل معرفة 

املســتوى العلمــي للدولة،ومعرفــة أنــواع األحبــاث اإلنتاجيــة وأهدافهــا.
التهديد ذوالطبيعة العسكرية:

يتمثــل يف اهلجــوم املســلح علــى الدولــة، أو حشــد القــوات املســلحة علــى 
احلــدود، أو القيــام مبنــاورات وتدريبــات عســكرية علــى احلــدود يف أوقــات 
التوتــر، أو امتــاك دولــة جمــاورة لقــوات مســلحة متفوقــة يف األســلحة 
ذات الطابــع اهلجومــي، أو إذا دخلــت دولــة جمــاورة يف حلــف عســكري 
ال تتفــق أهدافــه ومصاحلــه مــع أهــداف الدولــة ومصاحلهــا القوميــة، أو 
إذا وجــدت قواعــد عســكرية لدولــة كــرى علــى أراضــي دولــة جمــاورة، أو 
مت فــرض حظــر علــى اإلمــداد ابألســلحة واملعــدات، وال شــك أن أخطــر 
تلــك التهديــدات هــو اهلجــوم املســلح، والــذي اســتمر كأحــد أدوات 
حتقيــق السياســة اخلارجيــة للدولــة، وأحــد عوامــل هتديــد األمــن القومــي 
مســتمرة،  ظاهــرة  هــو  العســكري  فالعــدوان  مث  ومــن  اجملــاورة،  للــدول 
األمــر الــذي يتوجــب علــى الــدول أخــذه يف احلســبان، وقيــاس القــدرات 
العســكرية األمنيــة والقــدرات املســتقبلية الــي تتحــدد علــى أساســها قــدرة 

الدولــة علــى محايــة أمنهــا القومــي.
بوجــود التهديديــن الســالفني الذكــر، ينتــج عنهمــا عوامــل هتديــد ذات 
طبيعــة اقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث أن مســألة األمــن القومــي للــدول 
مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً ومتسلســًا؛ أبن يؤثــر أحدهــم علــى األخــر، ســواًء 
نتــج مــن اخلــارج إىل الداخــل أو مــن الداخــل إىل اخلــارج، أإيذا مــا كان 
التهديــد ذو طبيعــة سياســية وعســكرية فهــو مــن اخلــارج إىل الداخــل 
وبــدوره ســيؤثر ســلباً علــى الُبعديــن اآلخريــن )االقتصــادي واالجتماعــي(، 
مــن  فهــو  اقتصاديــة واجتماعيــة  التهديــد ذو طبيعــة  مــا كان  إذا  وأمــا 
الداخــل إىل اخلــارج، وبــدوره ســيؤدي إىل تزعــزع يف الكيــان الداخلــي 

للدولــة لتكــون عرضــًة للتدخــل اخلارجــي سياســياً وعســكرايً.
وهــذا مــا كفلــه اجملتمــع الــدويل ذو الطابــع العاملــي، واملتمثــل يف )منظمــة 
حلمايــة  الازمــة  التدابــر  اختــاذ  يف  احلــق  للــدول  أبن  املتحــدة(  األمــم 
حدودهــا وأمنهــا القومــي، مــن أي هتديــد مباشــر أو غــر مباشــر، وخاصــًة 

إذا كان هــذا التهديــد متصــل بزعزعــة كيــان دولــة مســتقرة.
وطبقــاً ِلمــا ورد يف نــص املــادة )51( مــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
األمــم املتحــدة لعــام 1945، حيــث نــص علــى: )ليــس يف هــذا امليثــاق 
مــا يضعــف أو ينتقــص احلــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو مجاعــات، يف 
الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء األمــم 
املتحــدة وذلــك إىل أن يتخــذ جملــس األمــن التدابــر الازمــة حلفــظ الســلم 
واألمــن الــدويل، والتدابــر الــي اختذهــا األعضــاء اســتعمااًل حلــق الدفــاع 
عــن النفــس تبلــغ إىل اجمللــس فــوراً، وال تؤثــر تلــك التدابــر أبي حــال 
فيمــا للمجلــس، مبقتضــى ســلطته ومســؤولياته املســتمرة مــن أحــكام هــذا 
امليثــاق، مــن احلــق يف أن يتخــذ يف أي وقــت مــا يــرى ضــرورة الختــاذه مــن 

األعمــال حلفــظ الســلم واألمــن الــدويل أو إعادتــه إىل نصابــه.(
لألمــم  العامــة  اجلمعيــة  اختذتــه  الــذي  القــرار  نــص  ِلمــا ورد يف  وأيضــاً 
 ،)288/60/A/RES( 2006 أيلــول / ســبتمر املتحــدة، يف 8 
حيــث  اإلرهــاب،  ملكافحــة  املتحــدة  األمــم  إبســرتاتيجية  والقاضــي 
 2006 ســبتمر  أيلــول/   8 يف  األعضــاء  الــدول  نصت:اعتمــدت 
العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، واإلســرتاتيجية  املتحــدة  اســرتاتيجية األمــم 

قــرار  هــي علــى شــكل 
الوطنيــة  بــه صــك عاملــي فريــد سيحســن اجلهــود  وخطــة عمــل مرفقــة 
واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل مكافحــة اإلرهــاب، وهــذه هــي املــرة األوىل 
الــي اتفقــت فيهــا الــدول األعضــاء مجيعهــا علــى هنــج إســرتاتيجي موحــد 
ملكافحــة اإلرهــاب، ليــس فحســب بتوجيــه رســالة واضحــة مفادهــا أن 
اإلرهــاب غــر مقبــول جبميــع أشــكاله ومظاهــره، بــل أيضــاً ابلعــزم علــى 
اختــاذ خطــوات عمليــة فــردايً ومجاعيــاً ملنعــه ومكافحتــه، وتلــك اخلطــوات 
العمليــة تشــمل طائفــة واســعة مــن التدابــر الــي تــرتاوح مــن تعزيــز قــدرة 
الــدول علــى مكافحــة التهديــدات اإلرهابيــة إىل حتســني تنســيق أنشــطة 

منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، 
واعتمــاد إســرتاتيجية تفــي اباللتــزام الــذي قطعــه قــادة العــامل يف مؤمتــر 
القمــة الــذي عقــد يف أيلــول/ ســبتمر 2005، ويســتفيد مــن كثــر مــن 
العناصــر الــي اقرتحهــا األمــني العــام يف تقريــره الصــادر يف 2 أاير/ مايــو 
2006 بعنــوان )معــاً ضــد اإلرهــاب: توصيــات مــن أجــل اســرتاتيجية 

عامليــة ملكافحــة اإلرهــاب(.
فتمثــل ذلــك يف أربعــة أركان رئيســية ختتــص بشــأن إســرتاتيجية األمــم 

املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب، وُهــم علــى النحــو التــايل:
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DÜNYA MÜLTECİ VE GÖÇ KONGRESİ
المؤتمر العالمي لالجئين والهجرة 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’nın 24 ülkesinden 258 konuşmacı 14-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Gaziantep 

Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Dünya Göç Kongresi’nde buluştu. 55 farklı panelde dün-
ya ve Türkiye’deki göç olgusunda yaşanan gelişmelerin tartışıldığı şu sonuçlara ulaşılmıştır.
1- Sunumlarda, 3000’ün üzerinde Suriyeli öğrencisi olan Gaziantep Üniversitesi’nin Suriyeli 
öğrencilerin yükseköğretime kazandırılmasında üstlendiği örnek rolün önemi vurgulanmış ve 
yeni kurulan Göç Enstitüsü’nün çalışmaları ve gelecekteki planlamaları anlatılmıştır.
2- Kongrede, Suriyeli sığınmacılar ve mülteciler meselesinde genelde Türkiye’nin, özelde Ga-
ziantep kentinin ve Gaziantep Üniversitesi’nin dünyaya bir rol model olduğu ifade edilmiştir.
3- Dört gün devam eden kongre, uluslararası paydaş kurumlar ve katılımcılar arasında işbirliği-
ni güçlendirmiş ve ortaklıklar geliştirilmesine altyapı hazırlamıştır.
4- Göç çalışmaları alanında akademiyle politika üretenler, saha çalışanları ve gerçekleştir-
icileri arasındaki iletişim eksikliğinin ve koordinasyon eksikliğinin büyüklüğüne değinilmiş, 
başarılı bir göç ve mülteci politikasının sürdürülmesinde bu işbirliğinin acil gerekliliğine vurgu 
yapılmıştır.
5- Kitlesel göçe dair sorunların önemli bir bölümü güney yarım kürede yani gelişmekte olan 
ya da az gelişmiş ülke ve bölgelerde yaşanmaktayken, bu alandaki araştırmaların büyük 
bölümünün kuzey yarımküreden yani sanayileşmiş Batılı ülkelerden geldiğinin altı çizilmiş ve 
bunun da üretilen bilgilerle sahadaki gerçeklik arasında bir boşluğun oluşmasına neden olduğu 
dile getirilmiştir. Bunun için göçe dair indirgemeci ve saha gerçekliğiyle uyuşmayan tutumlar-
dan uzak durulmasının önemi vurgulanmıştır.
6- Daha nitelikli ve saha gerçekliğiyle uyuşan bilimsel çalışmaların yapılabilmesi ve bunun 
akabinde gerçekçi politikalar ve uygulamalar için Ortadoğu’ya dair bölge dillerine hakim uz-
manların yetiştirilmesinin bir zaruret olduğu tespiti yapılmıştır.
7- Göç ve mülteciler üzerine çalışan üniversiteler başta olmak üzere, farklı kurumların ve ku-
ruluşların, eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi alanlarda insani yaşam ve uyum süreçlerini 
yönetmek, hizmet vermek ve desteklemek için yürüttükleri çalışmalarda birbirleriyle entegre 
ve koordineli olmalarının gerekliliği ön plana çıkmıştır.
8- Akademik yapılar, merkezi ve yerel yönetimler ve göç alanında faaliyet yürüten birimlerin 
erişimine açık bir digital bilgi ve veri platformunun kurulmasının kaynak israfının, yanlış ve 
eksik bilgiyle malul çelişkili sonuçların ve yanlış politikalar üretilmesinin önüne geçeceği if-
ade edilmiştir.
9- İstihdamın, göçmen ve mültecilerin yeni bir yaşam inşasındaki merkezi rolü önem taşı-
maktadır. Beşerî sermaye kaybının önlenmesi için önceden kazanılmış bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Mültecilerin eksik belge, bürokratik sisteme dair 
bilgisizlik, dil yetersizliği gibi nedenlerle akademik ve mesleki denklik süreçlerini tamamlaya-
madıkları ve mesleklerini icra edemedikleri ortaya konulmuştur. Bunların giderilmesiyle göç 
ve uyum sürecinin daha sağlıklı yürütüleceğine vurgu yapılmıştır.
10- Üniversite, STK’lar, ticaret ve sanayi odalarının ortaklığıyla istihdam süreçlerinde kırılgan 
gruplara yönelik programların oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
11- Göç ve uyum alanında uzman hizmet sağlayıcılarının eksikliği dile getirilmiştir. Bu alanda-
ki açığın giderilmesi için eğitimli hizmet sağlayıcılarını yetiştirecek bölümlerin üniversitelerde 
bir an önce açılmasının gerekliliğine değinilmiştir.
12- Erken çocukluk eğitiminden başlayarak yükseköğretimi de içine alacak şekilde, mültecile-
rin eğitim sistemine erişiminin planlaması gerektiği üzerinde durulmuş, eğitimde fırsat eşitliği-
nin sağlanarak kayıp nesillerinin oluşmasının engellenmesi önerilmiştir.
13- Dünyanın birçok bölgesindeki mültecilerin sağlığa erişiminin yönetimini geliştirmek için 
çalışan kurum ve kişilerin işbirliğinin desteklenmesi ve sağlık haklarının savunulmasının 
önemi ortaya konulmuştur. Sağlık alanında, göçmen ve mültecilerin takiplerinin ve kayıtlarının 
ilk yardımın ötesine geçmesi ve sağlık çalışanlarının eğitilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Mültecilerin ve göçmenlerin fiziksel sağlıklarının yanı sıra ruhsal sağlıklarına yönelik tara-
ma ve destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede çocukların 
yaşadığı savaş ve göçe dair ağır travmaların tedavisi için psiko-sosyal destek verilmesinin 
aciliyeti dile getirilmiştir.
14- Dil, kültürel farklılıklar ve benzeri durumların sağlıklı hizmet alınmasını engellediği dik-
kate alınarak SIHHAT projesi gibi Suriyeli sağlık çalışanlarının istihdamına ve içerilmesine 
yönelik uluslararası paydaşlarla yürütülen çalışmaların arttırılması gerektiği belirtilmiştir.
SONUÇ OLARAK...
- “Göç” tüm insanlığın meselesidir. İnsan onuruna uygun bir yaşamın inşası, göçe dair politi-
kaların tüm paydaşların katılımıyla, tüm dünya ülkelerinin etik ve ahlaki sorumluluk almasına 
bağlıdır.
- Bugün mazlum milletler dünyadaki güç mücadelesi nedeniyle yaşadıkları yerden zorunlu göç 
yollarına düşmektedirler. Gelecekte zorunlu göçün olmadığı, insanların serbestçe dolaşabildiği 
bir dünyayı birlikte kurma temennisi dile getirilmiştir. 
- Bu kongrede tartışılan tüm başlıklar tek bir çağrıyı yinelemiştir:
Bireysel ve toplumsal düzeyde sorunun değil, ÇÖZÜMÜN parçası olmak için çaba sarf 
edilmelidir.

 البيان الختامي 
Sunuç Bildirisi

جامعة غازي عنتاب
Gaziantep Üniversitesi

اجتمع 258 متحدثا من 24 دولة من بينها تركيا والواليات المتحدة األمريكية وكندا ودول أوروبا والشرق األقصى والشرق 
األوسط وشمال افريقيا في «المؤتمر العالمي لالجئين والهجرة» الذي استضافته جامعة غازي عنتاب في الفترة من 14 إلى 

17 تشرين األول / أكتوبر 2019.  وقد تناقشوا في 55 لجنة حول التطورات الحاصلة في مجال الهجرة في جميع أنحاء 
العالم وبصفة خاصة في تركيا،  ولقد تم التوصل إلى االستنتاجات التالية:

1 - وأكدت العروض على أهمية الدور الذي قامت جامعة غازي عنتاب في استقطاب أكثر من 3000 طالب سوري إلى 
التعليم العالي.  ولقد تم شرح األمور التي يقوم  «معهد الهجرة» بفعلها حالياً وخططه المستقبلية خالل المؤتمر.

  
2 - تم التأكيد على أن تركيا بشكل عام ، وتحديداً مدينة غازي عنتاب وجامعتها ، أصبحوا قدوة للعالم في قضية الهجرة 

والالجئين.  

3 - تم تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة والمشاركين خالل أيام المؤتمر األربعة، ولقد تم بناء قاعدة متينة 
إلقامة شراكات جديدة.

4 - وقد أشير إلى حجم الفجوة بين األكاديميين والسياسيين والعاملين الميدانيين والجهات الفاعلة من حيث االتصال والتنسيق.  
كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون من أجل الحفاظ على سياسات ناجحة في مجالي الهجرة والالجئين.  

5 - تم تسليط الضوء على الفجوة بين الواقع والمعرفة، حيث أنه على الرغم حصول غالبية المشكالت المتعلقة بالهجرة 
الجماعية في جنوب العالم، أي في البلدان والمناطق النامية والمتخلفة النمو، إال أن شمال العالم، الذي يحوي الدول الغربية 

الصناعية، هو من يقوم بالبحث في هذا  المجال.  فيجب على العلماء والمؤسسات األكاديمية تجنب التفسير الخاطئ واآلراء 
التي تعكس حقيقة األمر الواقع.

6  - من الضروري تدريب األشخاص الذين يتقنون اللغات اإلقليمية في الشرق األوسط بهدف إجراء دراسات علمية أكثر 
تأهيال ومالءمة للميدان التباع سياسات وممارسات واقعيه الحقة.

7 - ينبغي للمؤسسات والمنظمات المعنية باالندماج، وال سيما  الجامعات التي تعمل في مجال التعاون اإلنساني والالجئين 
أن تنسق فيما بينها لتعزيز جهودها الرامية إلى إدارة وتوفير ودعم حياة اإلنسان وعمليات الوئام في مجاالت عدة مثل التعليم 

والصحة واألمن والعمالة.

8 - وأفيد أن إنشاء منصة بيانات رقمي  متاحة الوصول للمؤسسات األكاديمية واإلدارات المركزية والمحلية واألقسام 
العاملة في مجال الهجرة سيحول دون هدر الموارد ويمنع من الحصول على المعلومات الغير الدقيقة والغير الكاملة والنتائج 

والسياسات الغير الدقيقة 

9.  إن الدور الرئيسي للعمالة في بناء حياة جديدة هو أمر مهم للمهاجرين والالجئين، فمن الضروري تقييم المعارف 
والمهارات والكفاءات المكتسبة سابقا من أجل منع فقدان رأس المال البشري.  وتم الكشف عن أن الالجئين ال يستطيعون 

إتمام عمليات المعادلة األكاديمية والمهنية لشهاداتهم، وال يمكنهم أداء مهنهم بسبب فقدان الوثائق واالفتقار إلى المعرفة 
بالنظام البيروقراطي وحاجز اللغة.  وقد تم التأكيد على أن كل هذه ظروف الهجرة وعمليات التكيف ستصبح أفضل بعد 

القضاء على تلك المشاكل.

10 - وقد تم التركيز أيضاً على ضرورة إنشاء برامج للفئات الضعيفة ضمن برامج التوظيف بالشراكة مع الجامعات 
والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة والصناعة.

11 - تم اإلشارة إلى قلة مقدمي الخدمات المتخصصين في مجال الهجرة واالدماج خالل الجلسات المنعقدة . وبناءاً عليه ذكر 
أنه ينبغي فتح أقسام تدريبية لمقدمي الخدمات في أسرع وقت ممكن في الجامعات من أجل تعبئة الفجوة في هذا المجال . 

12 - تم التأكيد على ضرورة التخطيط لتحقيق وصول الالجئين إلى نظام التعليمي يبدأ من التعليم المبكر في مرحلة الطفولة 
وحتى التعليم العالي ، واقترح ضمان تكافؤ الفرص في التعليم بغية منع حدوث ضياع جيل من الالجئين . 

13 - تم التأكيد على أهمية دعم تعاون المؤسسات واألفراد الذين يعملون على تحسين إدارة وصول الالجئين إلى الصحة في 
العديد من مناطق العالم والدفاع عن حقوق الصحة . تم التأكيد على أنه يجب أال تقتصر متابعة وتسجيل المهاجرين والالجئين 
على اإلسعافات األولية في مجال الصحة ، ويجب تدريب العاملين الصحيين . وذكر أنه ينبغي توسيع نطاق خدمات الفحص 

والدعم للصحة البدنية والعقلية لالجئين والمهاجرين ، وفي هذا السياق ، تم التعبير عن الحاجة الملحة لتوفير الدعم النفسي 
االجتماعي لألطفال بغية عالج الصدمات النفسية الشديدة المرتبطة بالحرب والهجرة . 

14 - يمنع حاجز اللغة واالختالفات الثقافية وغيرها من التحديات التي يواجهها الالجئون من وصولهم إلى الخدمات الصحية 
المناسبة . وذكر أنه يجب زيادة عدد المشاريع المنفذة مع أصحاب المصلحة الدوليين فيما يتعلق بتوظيف وإدماج العاملين 

السوريين في مجال الصحة في مشاريع مشابهة لمشروع « صحة «.

ونتيجة لذلك . . . 
- إن « الهجرة « قضية انسانية تهم البشرية جمعاء . يعتمد بناء الحياة وفقاً للكرامة اإلنسانية على تنفيذ سياسات الهجرة 

بمشاركة جميع أصحاب المصلحة ، وعلى تحّمل المسؤولية األخالقية والمعنوية لجميع دول العالم . 
- تضطر الشعوب المضطهدة في عصرنا الراهن إلى الهجرة من المكان الذي يعيشون فيه بسبب الصراع على السلطة 

في العالم . لقد تم اإلعالن عن الرغبة في إقامة عالم ال توجد فيه هجرة قسرية في المستقبل ، حيث يمكن لألشخاص التنقل 
بحرية دون أي قيود . 

- جميع المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر تردد رسالة واحدة : 
ينبغي بذل الجهود على المستويين الفردي والجماعي لنكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة . 
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الــي  الســام  نبــع  عمليــة  إزاء  العربيــة  الفعــل  ردات  تباينــت 
أعلنتهــا احلكومــة الرتكيــة بشــأن محايــة أراضيهــا مــن املمــرات 
اإلرهابيــة، لتعقــد علــى أثرهــا جامعــة الــدول العربيــة اجتماًعــا 

طــارائً منــددًة مبــا أمستــه )العــدوان الرتكــي علــى ســورية(.
االجتمــاع الــذي عقدتــه جامعــة الــدول العربيــة والــي عــرت فيــه 
بعــض الــدول العرببــة عــن إدانتهــا ليتدحــرج لقاموســها عــدواانً، 
والبعــض اآلخــر اكتفــى ابلتحفــظ علــى قــرارات اجلامعــة دون 
إبــداء أي ســبب مــن األســباب، لكــن الســؤال األكثــر أمهيــة يف 
هــذا النطــاق مــا هــو موقــف جامعــة الــدول العربيــة مــن النظــام 
الســوري إزاء مــا قــام بــه مــن أعمــال إرهابيــة علــى مــدار 8 
ســنوات اكتفــت حينهــا اجلامعــة بتعليــق عضويــة ســورية فقــط، 
ومل تقــم حينهــا بفــرض عقــوابت أو إطــاق مســميات عليــه 

كمــا فعلــت مؤخــراً إجتــاه تركيــا.
تبقــى يف النفــس عــدة تســاؤالت مثــرة للجــدل، لعــل أبرزهــا 
الــدول العربيــة مــن إغتيــال الرئيــس  أيــن هــو موقــف جامعــة 
الفلســطيي األســبق ايســر عرفــات، مــع أهنــا تــدرك إىل حــٍد مــا 

مــن هــو قاتلــه؟ ملــاذا مل متســك بــه، وتســلمه حملكمــة اجلنائيــات 
الدولية؟ ملاذا مل تطلق عليه مســميات االجرام والقتل؟ مازلت 
حكايــة »أبــو عمــار« علــى مــدار أكثــر مــن 15ســنة جمهولــة 

وملفهــا يف طــي النســيان؟
الســؤال اآلخــر ملــاذا مل ختــرج جامعــة الــدول العرببــة لتناقــش 
الســجون  والعــرب يف  الفلســطينيني  األســرى  إغتيــال  مســألة 
اإلســرائيلية، والذيــن ابتــوا أدوات تســتخدمها إســرائيل لتنفيــذ 
مشروعها اإلجرامي يف املنطقة، أليست الدول العربية اجملتمعة 
قــادرًة علــى وقــف العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة والــذي اســتمر 
مــا يقــارب 15 عــام ومل حتــرك الــدول العربيــة قاطبــة أي دوالب 
مــن دواليبهــا، بــل بقيــت األمــور علــى حالــه حــى يومنــا هــذا؟
الســؤال اآلخــر مــاذا فعلــت تركيــا حبــق العــرب حــى يعقــدوا 
اجتماعــاً طــارائً ضدهــا، أليســت تركيــا مــن حتفــظ للمســلمني 
هيبتهــم داخــل املســجد األقصــى، يف وقــت ينشــغل فيــه العــرب 
حبــروب طاحنــة يف اليمــن وليبيــا، مــا الــذي جنــاه العــرب علــى 
مــدار 19 عــام ســوى القتــل والتدمــر، واحلــرق حبــق بعضهــم 

البعــض؟؟
مالذي جيب فعله؟

كان البــد للــدول العربيــة قاطبــة أن تقــف إىل جانــب تركيــا يف 
احلفــاظ علــى حدودهــا األمنيــة مــن العصــاابت املســلحة والــي 
ختتطــف أبناءهــا، يف وقــت يتبجــح فيــه الغــرب أبنــه غــر راٍض 
عــن تلــك العمليــة، إًذا املوقــف العــريب والغــريب إىل حــٍد مــا 
متســاوق يف تنفيــذ أجندتــه جتــاه تركيــا، ومــا تقــوم بــه تركيــا هــو 
مبثابــة حقهــا الشــرعي والقانــوين يف الدفــاع عــن ســيادهتا ومحايــة 
ذاتيتهــا، حــى ال تتحــول تركيــا ملنبــع مــن اإلرهــاب القــدر هللا 
بفضــل الدعــم اخلفــي يف تدمــر مقدراهتــا واســتنزاف مواردهــا. 
العربيــة يف بياهنــا تضامنــاً  الــدول  األجــدى أن ختــرج جامعــة 
بــداًل مــن االســتنكار والتهديــد لكــن االرادة العربيــة مغيبــة بــل 
مســلوبة، وهــذا مــا يريــح إســرائيل ومشــتقاهتا يف املنطقــة بــل 
جيعــل حدودهــا أكثــر أمنــاً وأمــااًن وهــو الــدور الوظيفــي الــذي 
يقــوم بــه كذلــك نظــام االجــرام األســدي بدمشــق عــر محايــة 

حــدود اســرائيل. 

الموقف العربي المتناقض من عملية نبع السالم التركية

د. معاذ عليوي
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatına Karşı Arapların Çelişkili Tutumları

Arap ülkelerinin Türkiye tarafından ül-
kesini terör koridorlarından koruma 

amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 
karşısındaki tutumları birbirinden farklılık 
gösterdi. Arap Birliği ise olağanüstü bir 
toplantı yaparak “Türkiye’nin Suriye’ye 
saldırısını” kınadı.
Arap Birliği’nin toplantısında bazı Arap 
devletleri harekatı saldırganlık olarak ni-
telerken, bazıları ise birliğin aldığı karar-
larda herhangi bir sebep göstermeksizin 
çekimser kaldı. Ancak bu noktadaki en 
önemli soru, Arap Birliği’nin Suriye re-
jimine karşı tavrının ne olduğu. Zira re-
jim 8 yıldan bu yana terör faaliyetlerinde 
bulunurken birlik, Suriye’nin üyeliğini 
askıya almakla yetinerek, Suriye rejimine 
karşı herhangi bir yaptırım uygulamadı 
ve Türkiye’ye yönelik yaptığı gibi Suriye 
rejimine herhangi bir isim takma yoluna 
gitmedi.
Diğer yandan akıllarda tartışmaya açık 
birçok soru bulunmaktadır. Bunların en 
önemlilerinden birisi, Arap Birliği’nin Filis-
tin Eski Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın 

suikasta uğraması karşısındaki tutumunun 
ne olduğudur. Ayrıca Arafat’ın katilinin kim 
olduğunun farkında mıdırlar? Neden katili 
yakalayıp Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
teslim etmemişlerdir? Neden bu katili cani-
lik sıfatıyla suçlamamışlardır? Ebu Am-
mar’ın hikayesi 15 yıldan bu yana meçhul 
bir durumdadır ve dosyası unutulmaya 
mahkum edilmiştir.
Diğer bir soru da Arap Birliği’nin neden 
İsrail hapishanelerinde suikastla öldürülen 
Filistinli ve Arap esirler konusunu gündem 
etmediğidir. Birlik üyesi devletler, İsrail’in 
bölgede uyguladığı projenin birer maşası 
haline gelmiştir. Arap ülkeleri İsrail’in Gaz-
ze’ye yönelik 15 yıldan bu yana süregelen 
saldırganlığını sonlandıracak güce sahip 
değil midir? O halde neden parmaklarını 
oynatmamakta ve her şeyin bugüne dek de-
vam etmesine izin vermektedirler?
Türkiye Araplara ne yapmıştır ki aley-
hine olağanüstü toplantılar tertiplenmekte-
dir? Araplar Yemen ve Libya’da savaşlar 
sürdürürken Mescid-i Aksa’da Müslüman-
ların prestijini koruyan Türkiye değil midir? 

Araplar 19 yıldan bu yana birbirlerine karşı 
cinayet ve yıkımdan başka bir şey getirmiş 
midir?
Ne Yapmalı?
Arap ülkelerinin, Batı bu harekatı kabul et-
mediğini belirtirken, vatandaşlarını kaçıran 
silahlı çetelere karşı sınırlarını koruyan 
Türkiye’nin yanında yer almaları gerekir-
di. Öyleyse Arapların ve Batılıların tutumu 
Türkiye’ye karşı ortak bir noktada birleşme-
ktedir. Türkiye’nin yaptığı ise egemenliği-
ni ve toprak bütünlüğünü koruma yolun-
da yasal ve haklı bir harekattır. Bu sayede 
Türkiye Allah göstermesin bir terör yuvası 
haline gelmeyecek ve gizli yardımlar ned-
eniyle gücü ve kaynakları tükenmeyecektir.
Arap Birliği kınama ve tehdit yerine destek-
leyici bir tavır takınmalıdır. Ancak Arap 
devletlerinin kendi iradesi yoktur ve hat-
ta ellerinden alınmıştır. Bu da İsrail’i ve 
bölgedeki türevlerini rahatlatmakta, daha 
da ötesi sınırlarını daha güvenli hale ge-
tirmektedir. Kaldı ki bu da Şam’daki katil 
Esed rejiminin İsrail’in sınırlarını koruma 
göreviyle aynı işlevi görmektedir.

Dr. Muaz Uleyvi

أكاديمي فلسطيني
Filistinli Akademisyen
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ممــر اإلرهــاب وخمططــات اخلرائــط يف ســلة مهمــالت التاريــخ. أردوغــان وبوتــني وترامــب. ثالثــة 
قــادة يغــريون العــامل. ســيتابع العــامل عــودة تركيــا. إنــه عصــر الصعــود!

لقــد أقدمــت تركيــا خــالل ثالثــة أســابيع علــى ثــالث خطــوات جيوسياســية كــربى هــزت أوضــاع 
القــوى املركزيــة وأجهــزت علــى أكــرب املخططــات املتواصلــة يف منطقتنــا، لتصّفــر كل احلســاابت 

الــيت أشــعلت فتيــل احلــرب يف ســوراي.
كانــت إحــدى هــذه اخلطــوات الثــالث عســكرية علــى األرض، وأمــا األخــراين فكانتــا سياســية 
ودبلوماســية علــى طاولــة املفاوضــات، وكان يف ثالثتهــم »القــوى املركزيــة«، وقــد أمتــت تركيــا 
ثالثتهــم فائــزة، لتظهــر نفســها كقــوة كــربى ثالثــة إىل جانــب قوتــني عظمتــني كالــوالايت املتحــدة 

وروســيا.
دهشة إسرائيل وأورواب واألنظمة العربية

لقد جنحت تركيا يف تنفيذ عملياهتا العســكرية والدبلوماســية بتنســيق يف منتهى الذكاء وأخذت 
مــا تســتحق وســط نظــرات مندهشــة مــن أورواب وإســرائيل واألنظمــة العربيــة اخلاضعــة للســيطرة 

األمريكية.
ــع الســالم؛ إذ أدهشــت  ــة نب ــه »مســتحيل« عندمــا نفــذت عملي ــوا إن ــا مــا قال لقــد فعلــت تركي
كل مــن قالــوا »تركيــا لــن تســتطيع فعــل شــيء كهــذا« رغمــا عــن الــوالايت املتحــدة وروســيا 

والتحالــف العــريب ودول االحتــاد األورويب كأملانيــا وفرنســا.
أظهــرت تركيــا للمنطقــة والعــامل كلــه قدرهتــا علــى إفســاد املخططــات ووضــع املخططــات اخلاصــة 
هبــا، وهــي احلقيقــة الــيت نقلــت تركيــا إىل مصــاف الــدول العظمــى. فرتكيــا ســتكون حاضــرة دائمــا 
بقــوة علــى تلــك الطاولــة ســواء علــى املســتوى اإلقليمــي أو الــدويل، فلــن تكــون أبــدا دولــة 

إقليميــة بعــد اليــوم، ليشــعر اجلميــع بوجودهــا يف كل القضــااي املركزيــة علــى املســتوى العاملــي.
لقد ألقيت ممر اإلرهاب وخمططات اخلرائط يف سلة مهمالت التاريخ

لقــد ألقــت تركيــا يف ســلة مهمــالت التاريــخ ممــر اإلرهــاب وخريطتــه يف مشــال ســوراي يف املنطقــة 
املمتــدة مــن البحــر املتوســط إىل حــدود العــراق ومــن هنــاك إىل حــدود إيــران. فلــن تســتطيع 
الــوالايت املتحــدة أو إســرائيل أو الــدول األوروبيــة تنفيــذ خمطــط كهــذا، بــل لــن تســتطيع اإلقــدام 

حــىت علــى حماولــة تنفيــذه.
لقــد فشــلت كل خمططــات حصــار تركيــا ابإلرهــاب وحماصرهتــا بعــد ذلــك بواســطة التحالــف 
الــدويل. كمــا فشــلت خمططــات الضغــط عليهــا يف البحــر املتوســط وحبــر إجيــة بعــد ســوراي. ولقــد 
أثبتــت تركيــا للــوالايت املتحــدة وأورواب مبــا رحبتــه علــى األرض وطاولــة التفــاوض خــالل 3 

أســابيع أهنــا مل ولــن تكــون دولــة ميكــن الضغــط عليهــا بطــرق كهــذه.
اهنيار سياسة النفاق األوروبية

لقــد تغــريت عالقــات تركيــا مــع الــوالايت املتحــدة ودول االحتــاد األورويب يف الشــكل واملســتوى. 
فــال ميكــن هلــذه البلــدان بعــد اليــوم أن تعامــل تركيــا كأهنــا دولــة إقليميــة، كمــا ال ميكنهــا وضــع 
املخططــات بدوهنــا أو التغاضــي عــن قوهتــا الرادعــة. ذلــك أن أنقــرة جنحــت يف اكتســاب ثقــل 

كبــري للغايــة علــى مســتوى السياســة الدوليــة أكــرب حــىت مــن كل دول االحتــاد األورويب.
إن سياســة أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا جتــاه األكــراد وتعاملهــا مــع منظمــة يب كا كا اإلرهابيــة ســيتغري 
بعــد هــذه املرحلــة، بــل جيــب أن يتغــري. لقــد انتهــى عهــد التأديــب ابإلرهــاب وسياســة النفــاق 

الــيت انتهجوهــا بواســطة يب كا كا.
هزمية إسرائيل وانكشاف األنظمة العربية

لقــد أفضــى االتفــاق الــذي توصلــت إليــه تركيــا مــع الــوالايت املتحــدة وروســيا إىل نتيجــة مفادهــا 
أن أنقــرة أصبحــت قــادرة علــى إقنــاع اجلميــع حــول العــامل مبخاوفهــا األمنيــة.

لقــد ُأقــدم علــى خطــوة مل جيــرؤ أحــد علــى اإلقــدام عليهــا علــى مــدار أربعــة عقــود فيمــا يتعلــق 
مبنظمــة يب كا كا وفعالياهتــا اإلرهابيــة، لتحقــق تركيــا نصــرا مــؤزرا يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب، 
وتنجــح يف إفشــال كل خمططــات الــوالايت املتحــدة وروســيا للضغــط عليهــا مــن خــالل يب كا كا.

مل يعــد إبمــكان دول االحتــاد األورويب أو إســرائيل أو الــدول العربيــة أن تفعــل شــيئا رغــم هــذه 
االتفاقــات. فــكل حســاابهتم قــد فشــلت، وســيضطرون مجيعــا للتســليم ابألمــر الواقــع.

لقــد تعرضــت إســرائيل، علــى وجــه اخلصــوص، للهزميــة يف ســوراي، وألقيــت مجيــع خمططاهتــا منــذ 
بــدء احلــرب يف ســلة املهمــالت. كمــا خســرت كذلــك يف ســوراي كل مــن الســعودية واإلمــارات 

اللتــني مّولتــا السياســات الــيت وضعتهــا إســرائيل، وسنشــهد مزيــدا مــن اخلســارة هلمــا.
تركيا خترج أمريكا من املنطقة لتنتهي حرب التقسيم يف سوراي

لقــد أخرجــت تركيــا الــوالايت املتحــدة مــن املنطقــة اآلمنــة، ومــا كان ألي قــوة أن ختــرج القــوات 
األمريكيــة مــن تلــك املنطقــة، لكنهــا اضطــرت لالنســحاب. وعندمــا غابــت أمريــكا اضطــرت يب 

كا كا ودول االحتــاد األورويب وإســرائيل لالنســحاب هــي األخــرى.
لقــد برهنــت تركيــا وروســيا ابالتفــاق يف سوتشــي علــى أهنمــا قــادراتن علــى اإلقــدام علــى الكثــري 
تكــوان  أن  الدولتــني ميكــن  أن  للجميــع  املشــرتكة يف ســوراي واملنطقــة، وظهــر  مــن اخلطــوات 
رائدتــني إلصالحــات كــربى علــى املســتوى الــدويل، وأن مــا بينهمــا ليــس مقتصــرا فقــط علــى 
الشــراكات االقتصاديــة والدفاعيــة. كمــا أكــدات للجميــع جمــددا أن العالقــات بينهمــا مبنيــة 

علــى أســاس متــني.
لقــد أصبحــت االتفاقــات الــيت توصلــت إليهــا تركيــا مــع الــوالايت املتحــدة وروســيا هــي أهــم 
اخلطــوات املتخــذة لتوحيــد ســوراي منــذ بــدء احلــرب هبــا، ليؤكــد للجميــع أن ســوراي لــن تكــون 

ــاك حــد لشــهية الغــرب املفتوحــة دائمــا. ــه ســيكون هن ــة وأن ــة تتقامسهــا القــوى الدولي دول

سيتابع العامل عودة تركيا إنه عصر الصعود!
إننــا نعيــش عصــر يضــع فيــه القــوي قوانــني اللعبــة، ذلــك أن جمــال القــوى الدوليــة والنظــام العاملــي 
قــد اهنــار، وأصبحــت أالعيــب القــوة هــي الــيت حتــدد كل شــيء. وهلــذا فلــن يكــون هنــاك مســتقبل 
ألي دولــة ال تشــِعر اآلخريــن بقوهتــا. وهــو مــا شــعرت بــه تركيــا والحظتــه لتدخــل اللعبــة بكامــل 

قوهتــا وتبــدأ جبــين مثــار ذلــك.
لقــد عــادت تركيــا بقــوة بفضــل طموحاهتــا التارخييــة. واليــوم يتابــع العــامل كلــه عودهتــا. ولقــد 
كانــت كل املخططــات الــيت اســتهدفت تركيــا بغــرض الوقــوف حائــل أمــام هــذه العــودة، لكنهــم 

خســروا يف كل مــكان.
لطاملــا دافعنــا عــن هــذه العــودة وآمنــا هبــا وأصــرران علــى ذلــك، كمــا رأينــا واكتســبنا خــربة يف 
كيفيــة إفســاد املخططــات الــيت يف الداخــل واخلــارج يف حميطنــا وإلقائهــا يف ســلة القمامــة عندمــا 
وضعــوا هــذه املخططــات هبــذه الشــاكلة. مل يعــد هنــاك إمكانيــة للعــودة ومل يعــد مبقدورهــم حصــر 

حتــركات هــذا البلــد ابلطــرق التقليديــة.
إن هــذا هــو مــا نطلــق عليــه الصعــود التارخيــي! وسنشــهد خــالل املرحلــة املقبلــة تســارع وتــرية 

»عصــر الصعــود« الــذي تعيشــه تركيــا.
أردوغان وبوتني وترامب ثالثة قادة يغريون العامل

بــدء عمليــة نبــع الســالم يــوم 7 أكتوبر/تشــرين األول 2019.. اتفــاق تركيــا مــع الــوالايت 
املتحــدة يف أنقــرة يــوم 17 أكتوبر/تشــرين األول 2019.. اتفــاق تركيــا مــع روســيا يف سوتشــي 

يــوم 22 أكتوبر/تشــرين األول 2019...
إهنــا ثــالث حــركات كــربى هــزت دول العــامل املركزيــة خــالل أســبوعني. خطــوات عمالقــة خــالل 
فــرتة قصــرية يف جمــال مكافحــة يب كا كا املســتمرة منــذ 4 عقــود. فهــذه هــي املــرة األوىل الــيت 

نعيــش فيهــا أجــواء كهــذه.
إن الفــراغ الــذي يشــهده جمــال الســلطة حــول العــامل ضمــن لنــا مســاحة للتحــرك. ولقــد جنــح 
الرئيــس أردوغــان بقيادتــه وتصميمــه يف مــلء هــذا الفــراغ. إننــا نتابــع لعبــة قــوى دوليــة بــني 

أردوغــان وبوتــني وترامــب، ثالثــة قــادة يغــريون العــامل.
رحبنا على األرض والطاولة ويف سوتشي

لقــد تدخلنــا بشــكل مباشــر يف لعبــة احلــرب وخمطــط اخلريطــة الــذي يضــم أكــرب قــوى العــامل، 
وجنحنــا يف تصفــري كل احلســاابت الــيت وضعتهــا كل القــوى والــدول منــذ بــدء حــرب ســوراي. 

وســنرى مزيــدا مــن هــذا الفــوز بشــكل أقــوى علــى طــاوالت أخــرى خــالل املرحلــة املقبلــة.
لقــد اهنــار ممــر اإلرهــاب، وُصفــرت خمططــات حصــار تركيــا يف الوقــت الراهــن، كمــا فشــلت 

خطــط تشــكيل جبهــة داخليــة والتدخــل يف شــؤون تركيــا مــن الداخــل.

İbrahim Karagül

 Üç haftada üç büyük müdahale İsrail, AB, Arap rejimleri şaşkın.
ثالثة تدخالت كبرى في ثالثة أسابيع. دهشة إسرائيل وأوروبا واألنظمة العربية.

إبراهيم كاراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci-Yazar

Terör kuşağı da, o harita planları da tarihe gömüldü.. * Erdoğan, Putin 
ve Trump… Üç lider dünyayı değiştiriyor * Dünya Türkiye’nin 

dönüşünü izliyor. Yükselme dönemi bu!
Türkiye üç hafta içinde, merkez güçlerin durumunu sarsan, 
coğrafyamızda devam eden en büyük projeyi sona erdirenüç büyük 
jeopolitik adım attı. Suriye savaşını başlatan bütün hesapları sıfırladı.
Biri askeri olarak sahada, ikisi siyasi ve diplomatik olarak masada, 
üçünde de “merkez güçler” vardı ve Türkiye üçünden de kazançla 
çıktı. ABD ve Rusya gibi iki büyük devletin yanında üçüncü büyük güç 
olarak kendini gösterdi.
İSRAİL, AVRUPA, ARAP REJİMLERİ ŞAŞKIN..
Avrupa’nın, İsrail’in, ABD kontrolündeki Arap rejimlerinin şaşkın 
bakışları arasında askeri ve diplomatik operasyonlarını akıllı bir 
koordinasyonla sahaya sürdü ve alacağını aldı.
Barış Planı Harekâtı ile “yapılamaz” denileni yaptı. “ABD’ye, 
Rusya’ya, Arap ittifakına, Almanya ve Fransa gibi AB ülkelerine 
rağmen Türkiye böyle bir şey yapamaz” diyenleri yok etti.
Oyun bozucu ve oyun kurucu gücünü hem bölgeye hem bütün dünyaya 
gösterdi. Bu gerçek Türkiye’yi devler ligine taşıdı. Artık ister bölgesel 
isterse küresel olsun, o masada Türkiye her zaman var olacak. Artık 
Türkiye hiçbir zaman bölge ülkesi görülemeyecek. Küresel ölçekte 
merkezî bütün alanlarda Türkiye varlığı hissedilecek.
TERÖR KUŞAĞI, HARİTA PLANI TARİHE GÖMÜLDÜ
Suriye’nin kuzeyinde, Akdeniz’den Irak sınırına, oradan da İran 
sınırına uzatılan terör koridoru, terör haritası tarihe gömüldü. Artık ne 
İsrail, ne ABD ne de Avrupa ülkeleri böyle bir projeyi uygulayabilir. 
Uygulamaya teşebbüs edemez.
Türkiye’yi terörle çevreleme, arkasında çokuluslu ittifakla çevreleme 
hesapları suya düştü. Suriye’den sonra Akdeniz ve Ege’de sıkıştırma 
planları suya düştü. Türkiye’nin üç haftada sahada ve masada 
kazandıkları, artık böyle yöntemlerle sıkıştırılacak bir ülke olmadığını, 
olmayacağını ABD’ye ve Avrupa’ya gösterdi.
AVRUPA’NIN İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARI ARTIK ÇÖKTÜ
Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-AB ülkeleri ilişkileri nitelik değiştirdi, 
ölçek değiştirdi. ABD ve Avrupa ülkeleri artık bir daha Türkiye’ye 

bir bölge ülkesi olarak davranamaz. Türkiye’siz hesap yapamaz, 
Türkiye’nin caydırıcı gücünü görmezden gelemez. Bu anlamda 
Ankara, küresel siyasette, AB ülkelerinin tamamından bile daha ciddi 
bir ağrılık elde etmiştir.
Bu aşamadan sonra Almanya’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin Kürt 
politikaları, PKK’ya yaklaşımları kökten değişecek, değişmek zorunda 
kalacaktır. Terörle terbiye etme politikalarının sonu gelmiştir. PKK 
üzerinden yürüttükleri ikiyüzlü politikaların sonu gelmiştir.
İSRAİL, HEZİMETE UĞRADI, ARAP REJİMLERİ AÇIĞA DÜŞTÜ.
ABD ve Rusya ile var olan anlaşma, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını 
uluslararası ölçekte kabul ettirme sonucunu doğurdu.
PKK ve terör konusunda kırk yıldır atılamayan adımlar atıldı, terörle 
mücadelede dev bir zafer kazanıldı. ABD ve Rusya’nın PKK üzerinden 
Türkiye’yi köşeye sıkıştırma planları boşa çıkarıldı.
AB ülkelerinin, İsrail’in ya da Arap ülkelerinin bu anlaşmalara rağmen 
bir şey yapma imkânı kalmadı. Hepsi açığa düştü, buna boyun eğmek 
zorunda da kalacaklar.
Özellikle İsrail, Suriye’de hezimete uğradı. Savaşın başından bu 
yana bütün çalışmaları çöp oldu. İsrail’in dizayn ettiği politikalara 
fon sağlayanS. Arabistan ve BAE Suriye’de kaybetti. Daha da 
kaybedecekler.
TÜRKİYE ABD’Yİ BÖLGEDEN ÇIKARDI. SURİYE’DEKİ 
PAYLAŞIM SAVAŞI BİTTİ
Türkiye ABD’yi güvenlik hattından çıkardı. ABD’yi hiçbir güç 
buradan çıkaramazdı. Ama bölgeden çekilme durumunda kaldı. ABD 
olmayınca PKK da, AB ülkeleri de, İsrail de çekilmek zorunda kaldı, 
kalacak.
Soçi’deki anlaşma ile de Türkiye ve Rusya, Suriye ve bölgede daha 
birçok ortak adım atabileceğini gösterdi. Sadece ekonomik ve savunma 
ortaklıkları değil, iki ülkenin küresel ölçekte çok ciddi reformların 
öncüsü olabileceği de ortaya çıktı. Ankara-Moskova ilişkilerinin 
sağlam zeminde olduğu bir kez daha gösterildi.
ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar, Suriye’nin bütünlüğü için 
savaşın başladığı günden bu yana atılan en önemli adımlar oldu. Artık 
bu ülkenin, uluslararası paylaşım ülkesi olmayacağı, Batı’nın iştahının 

sınırlanacağı teyit edildi.
DÜNYA TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜNÜ İZLEYECEK.YÜKSELME 
DÖNEMİ BU!
Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Çünkü küresel iktidar alanı 
dağıldı. Uluslararası sistem dağıldı. Güç oyunları her şeyi belirler 
oldu. Dolayısıyla gücünü hissettiremeyen hiçbir ülkenin geleceği 
olamayacak. Türkiye bunu fark etti, hissetti ve oyuna soktu. Sonuçlarını 
da almaya başladı.
Türkiye tarihi tezleriyle, iddialarıyla geri döndü. Dünya Türkiye’nin 
dönüşünü izliyor şimdi. Ülkemize yönelik bütün oyunlar, bu dönüşü 
engellemeye yönelikti. Her alanda kaybettiler.
Hep bunu savunduk, buna anandık, bu ısrarı sürdürdük. Oyun böyle 
kurulunca da çevremizdeki ve içerideki hesapların nasıl bozulduğunu, 
çöp olduğunu gördük, tecrübe edindik. Artık geri dönüş olmayacak, 
artık bu ülkeyi geleneksel yöntemlerle sınırlama imkânı olmayacak.
İşte tarih yükselişi dediğimiz şey bu! Türkiye’nin “yükselme devri” çok 
daha hızlanacak.
ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP… ÜÇ LİDER DÜNYAYI 
DEĞİŞTİRİYOR
7 Ekim 2019, Barış Pınarı Harekâtı. 17 Ekim 2019 ABD ile Ankara 
anlaşması. 22 Ekim 2019 Rusya ile Soçi anlaşması…
İki hafta içinde, dünyanın merkez ülkelerini sarsan üç büyük hareket. 
Kırk yıldır PKK ile yürütülen mücadelede kısa sürede dev adımlar. İlk 
kez böyle bir iklim yakaladık.
Küreseli iktidar alanındaki boşluk, burada da bize hareket alanı sağladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği ve kararlılığı işte tam da 
bu boşluğu doldurmayı bildi. Erdoğan, Putin ve Trump arasında bir 
küresel güç oyunu izliyoruz. Üç lider dünyayı değiştiriyor.
SAHADA, MASADA VE SOÇİ’DE KAZANDIK.
Dünyanın büyük güçlerinin içinde bulunduğu bir savaş oyununa, bir 
harita projesine doğrudan müdahale ettik. Suriye savaşının başladığı 
günden bu yana hangi güç, ülke ne hesap yaptıysa sıfırladık. Bu kazancı 
önümüzdeki dönemde, başka masalarda çok daha güçlü göreceğiz.
Terör koridoru bitti. Türkiye’yi çevreleme planları şimdilik sıfırlandı. 
İç cephe kurup içeriden müdahale planları boşa çıktı.
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Ve Türkiye ABD’ye yanlişindan dönme firsati sağladi
أنقرة تمنح واشنطن فرصة ثانية للرجوع عن خطأها

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar

لقد حدث ما كان جيب أن حيدث، وأما طريقة حدوثه فتثبت إىل أي 
مدى تبدو روعة وصواب ما حدث.

منــذ  تركيــا  تنتهجهــا  الــيت  السياســة  أحقيــة  تؤكــد  الواقعــة  هــذه  إن 
الــيت  اإلرهابيــة  املنظمــة  تلــك  إن  تقــول  أنقــرة  إذ كانــت  البدايــة؛ 
دول  وتصــادق  األرض  علــى  عالنيــة  املتحــدة  الــوالايت  تدعمهــا 
االحتــاد األورويب علــى حتركاهتــا تشــكل هتديــدا حيــدق هبــا. كمــا كانــت 
بعــض  مــن  تتلقــاه  الــذي  والدعــم  اإلرهابيــة  املنظمــة  هــذه  إن  تقــول 
هتددهــا  ال  الناتــو،  حلــف  يف  أعضــاء  دول  مقدمتهــا  ويف  الــدول، 
هــي وحســب، وإمنــا هتــدد كذلــك الــوالايت املتحــدة وأورواب نفســها.

ورمبــا ال يكــون هــذا التهديــد يتمثــل يف توجيــه عناصــر املنظمــة أســلحتهم 
ابجتــاه هــذه الــدول علــى املــدى القريــب، بــل يتمثــل يف التضحيــة ابملبــادئ 
الــيت قامــت عليهــا تلــك البلــدان واتســاقها معهــا يف ســبيل محايــة منظمــة 
إرهابيــة. فاملهمــة الــيت قامــت هبــا تلــك البلــدان خــالل عمليــة مكافحــة 
داعــش ويب كا كا، اللتــني تعتــربان منظمتــني ارهابيتــني حــىت يف أعــراف 
هــذه الــدول وتصنيفاهتــا، كانــت تدمــر صالحيــة هــذا االتســاق متامــا.

كنــا قــد كتبنــا يــوم 10 أغســطس/آب املاضــي أن تركيــا تعــرض – يف 
مبــا  أخطائهــا  عــن  الرجــوع  فرصــة  املتحــدة  لــوالايت  علــى   - الواقــع 
تفعلــه وتنتهجــه مــن سياســات يف شــرق الفــرات؛ إذ كانــت واشــنطن 
ترتكــب خطــأ علنــا يف تلــك املنطقــة. كان ميكــن غــض الطــرف عــن 
قــادرة علــى  السياســي احلــايل، فهــي  النظــام  دعمهــا لإلرهــاب ضمــن 
اإلعــالم  بفضــل وســائل  تشــاء  العاملــي كمــا  العــام  الــرأي  دفــة  توجيــه 
أبطــاال  اإلرهابيــني  مــن  لتصنــع  العــامل  حــول  عليهــا  تســيطر  الــيت 
الــذي  العــام  للــرأي  االفرتاضــي  والعمــر  القــوة  أتثــري  أن  غــري  أحــرارا، 
ففــي  ظنــوا،  طويــال كمــا  يســتمر  ال  هــذه  اإلعــالم  صناعــة  أفرزتــه 
ســوراي؟ يف  نفعــل  مــاذا  األمريكــي:  الشــعب  سيســأهلم  املطــاف  هنايــة 

يســتمعون  مــن  أفضــل  مــن  يعتــرب  ترامــب  أن  نظــري  وجهــة  مــن  أرى 
وسياســته  القــرن  صفقــة  مــن  فبالرغــم  األمريكــي.  الشــعب  آراء  إىل 

سياســي  فإنــه  لإلســالم،  املعاديــة  ومواقفــه  للمهاجريــن  املناهضــة 
أن  فحــىت  متثيلــه.  أجــل  مــن  احلقيقيــة  شــعبه  آلراء  بواقعيــة  يســتمع 
املواطــن  آراء   - لألســف   – هــي  القضــااي  هــذه  مثــل  يف  آراءه 
الوجــود  أن  البدايــة  منــذ  يعتــرب  كان  فالرجــل  العــادي،  األمريكــي 
األمريكــي يف ســوراي والتعــاون مــع منظمــة إرهابيــة مثــل يب كا كا كان 
بذلــك. بلــده  يف  البريوقراطيــني  طبقــة  إقنــاع  عــن  عجــز  لكنــه  خطــأ، 

وملاذا يصّر البريوقراطيون األمريكيون ومؤسسات مثل البنتاغون والسي 
آي ايــه علــى انتهــاج سياســية غــري منطقيــة كهــذه لــن حتقــق أي مصلحــة 
للــوالايت املتحــدة بــل ســتجعلها ختســر املــال واجلــاه علــى املــدى الطويل؟ 
فهــذا يعتــرب أمــرا جدليــا يســتحق النقــاش. إن ســبب التواجــد األمريكــي 
يف ســوراي أو العــراق خيــدم فقــط إســرائيل وحلفائهــا. فــإىل أي مــدى ميكــن 
أن يتحمــل الشــعب األمريكــي أن يــرى دولــة كــربى كالــوالايت املتحــدة 
ــة تنشــر الفــن كإســرائيل؟ إن  تظهــر وكأهنــا كّرســت وجودهــا لصــاحل دول
أمــن إســرائيل العــدواين الــذي يضــر اجلميــع يكلــف الــوالايت املتحــدة 
مثنــا ابهظــا، وهــو مــا جعــل الشــعب األمريكــي يشــكل اآلن رأاي عامــا 
قــواي يف هــذا االجتــاه، ومســتحيل أن يكــون ترامــب ال يــرى كل هــذا.

ال شــك أن هنــاك مــن يصــور االتفــاق الــذي توصلــت إليــه واشــنطن 
ابلنســبة  ويشــكل خســارة  فقــط  لرتكيــا  مكســب  أنــه  علــى  أنقــرة  مــع 
للــوالايت املتحــدة، لكــن عندمــا ننظــر لألمــر مــن هــذه الزاويــة ســنرى 
أن ذلــك ليــس صحيحــا. إن مجيــع مطالــب تركيــا قــد اســتجيب هلــا، 
لكــن هــذه املطالــب كانــت كذلــك تصــب يف مصلحــة الــوالايت املتحــدة؛ 
واشــنطن. خســارة  تعــين  ال  الســياق  هــذا  يف  أنقــرة  مكاســب  إن  إذ 

املتحــدة  للــوالايت  فرصــة  تركيــا  قدمــت  لقــد  جمــددا،  ولنقوهلــا 
لتســتغل  ابلفعــل  واشــنطن  فعلتــه  مــا  وهــو  خطأهــا،  عــن  لرتجــع 
أنقــرة. مــع  إليــه  توصلــت  الــذي  االتفــاق  بذلــك  الفرصــة  هــذه 

هــذا  أن  املتحــدة  الــوالايت  تــدرك  أن  الصعــب  مــن  كان  رمبــا 
إلظهــار  التحــرك  تركيــا  علــى  فــكان  مصلحتهــا،  يف  يصــب  األمــر 

ذلــك  لــريى  األرض  علــى  فعلتــه  مــا  وهــو  وجديتهــا،  قوهتــا 
األخــرى. الــدول  مجيــع  بــل  وحســب،  املتحــدة  الــوالايت  ليــس 
الــيت  التصرحيــات  أن  اللحظــة  هــذه  هــذا  اعتــرب  مــن  هنــاك  رمبــا كان 
هلــا ابال.  أحــد  يلقــي  أال  أوهــام جيــب  عــن  عبــارة  هــي  تركيــا  أطلقتهــا 
يستشــعروا  أن  اجلميــع  علــى  لزامــا  ســيكون  فصاعــدا  اآلن  مــن  لكــن 
بعدمــا  متامــا  خمتلــف  عــامل  إىل  انتقلنــا  إننــا  إذ  تركيــا؛  تقولــه  مــا  ثقــل 
يقــدِّر  عــامل  النــور،  إىل  االتفــاق  هــذا  الســالم  نبــع  عمليــة  أخرجــت 
القضــااي. كل  يف  جيــب  كمــا  وثقلهــا  تركيــا  حجــم  اجلميــع  فيــه 

لقــد أنقــذ هــذا االتفــاق، بشــكله هــذا، كذلــك حلــف مشــال األطلســي 
)انتــو(. فرتكيــا، إحــدى الــدول األعضــاء ابحللــف، كانــت جتــد صعــوابت 
مجــة يف شــرح هــذا التهديــد الــذي تشــعر بــه لآلخريــن حــىت يومنــا هــذا، 
وكانت الدول األخرى هي اليت تدعم هذا التهديد الذي كان يستهدف 
أمن تركيا بشــكل مباشــر. وهو ما كان يعين، بغض النظر عن اجلهة اليت 
ســتنظرون منهــا للموضــوع، النهايــة الفعليــة للحلــف. بيــد أن إصــرار تركيــا 
وحتركهــا مببــدأ “كلنــا واحــد” ذّكــر اجلميــع بتعهــدات محايــة أراضــي الــدول 
األعضــاء يف احللــف وشــعوهبا إزاء كل التهديــدات )املــادة 3 مــن نــص 
االتفــاق(. ومــع فهــم الــوالايت املتحــدة لألمــر أصبحــت ســائر الــدول 
األعضــاء يف احللــف هــي األخــرى مدركــة للمخــاوف األمنيــة املشــروعة 
ــا فيمــا يتعلــق حبدودهــا اجلنوبيــة، وهــي املخــاوف الــيت  الــيت حتملهــا تركي
لطاملــا عجــزوا عــن فهمهــا حــىت يومنــا هــذا )املــادة 1 مــن االتفــاق(.

مــن  أرادت  مــا  علــى األرض، مث حصــدت  قوهتــا  تركيــا  أظهــرت  لقــد 
مكاســب علــى طاولــة املفاوضــات، وهــو مــا نســميه نصــرا وفتحــا مبينــا.

الفتــح،  هبــذا  علينــا  مــّن  أن  منتهــاه  احلمــد  يبلــغ  حــىت  هللا  حنمــد 
الرئيــس  األعلــى  للقائــد  والتقديــر  الشــكر  خبالــص  نتقــدم  كمــا 
القويــة. وزعامتــه  وحكمتــه  بذكائــه  الفتــح  هــذا  أدار  الــذي  أردوغــان 

مل يكن النصر لرتكيا، بل كان نصرا أشرق كالشمس على عامل 
املظلومني يف كل مكان.

olması gereken oldu. Olması gerekenin olma biçimi ise 
olandaki isabetliliğin ne kadar mükemmel olduğunu 

gösteriyor.
Olan şey baştan itibaren Türkiye’nin izlediği politikaların 
haklılığını teyit ediyor. Türkiye Suriye’de ABD’nin fiilen 
ve açıkça desteklediği, AB ülkelerininse onayladığı terör 
örgütünün kendisine bir tehdit oluşturduğunu söylüyordu. 
Bu terör örgütünün ve bu örgüte başta NATO üyesi ülkelerin 
desteğinin sadece Türkiye’yi değil, neticede ABD’yi de, 
Avrupa’yı da tehdit ettiğini söylüyordu.

Tehdit belki bu örgütün silahlarını kısa vadede kendilerine 
yönlendirmesi şeklinde olmayabilirdi. Onlar için tehdit kendi 
tutarlılıklarının, kendi kuruluş ve varoluş gerekçelerinin, 
ilkelerinin bir terör örgütü uğruna hiçbir kıymetinin 
ve geçerliliğinin kalmaması şeklinde oluyordu. Kendi 
tasniflerinde bile terör örgütü sayılan PKK’ya DAEŞ’e karşı 
mücadelede verilen görevin kendisi yeterince bu tutarlılığı 
yerle bir ediyordu, geçerliliğini bitiriyordu zaten.

10 Ağustos’ta yazmışız: Türkiye aslında Fırat’ın Doğusunda 
ısrar ettiği tezleriyle, siyasetiyle ABD’ye yanlışlarından 
dönme fırsatı sunuyor. ABD burada apaçık bir yanlışın 
içindeydi. Teröre verilen desteği bugün güncel siyaset içinde 
biraz geçiştirebilir. Dünya ölçeğindeki medya ve iletişim 
araçlarıyla kamuoyunu istediği gibi yönlendirip teröristlerden 
özgürlük kahramanı hikayeleri üretebilir, ama bu medya 
endüstrisinin ürettiği kamuoyunun ömrü de, gücü de 
zannedildiği kadar uzun ve etkili olmuyor. Neticede Amerikan 
halkı eninde sonunda sorar size: Suriye’de işimiz ne?

Bana göre ABD halkının nabzını en iyi dinleyebilenlerden 
biridir Trump. Yüzyılın Anlaşması göçmen politikası ve 
İslamofobik yaklaşımlarına rağmen, ABD halkının gerçek 

görüşlerini gerçekçi bir yaklaşımla takip edip temsil eden bir 
siyasetçi. Bu konulardaki yaklaşımları bile maalesef ortalama 
ABD halkının görüşleri. Suriye’de ABD’nin mevcudiyetini 
de PKK gibi bir terör örgütüyle işbirliği yapılmasını da 
başından beri yanlış görüyordu ama kendi bürokratlarına 
bunu kabul ettiremiyordu.

Kendi bürokratları, Pentagon ve CIA gibi kurumları neden 
neticede ABD’nin hiçbir çıkarının olmadığı, uzun vadede 
ABD’ye hem para hem itibar kaybettirecek böyle akıl-dışı 
bir siyasette ısrar ediyor? O da tartışmalı bir konu. ABD’nin 
Suriye’de veya Irak’ta bulunma gerekçesi sadece İsrail’e ve 
müttefiklerine hizmet ediyor. Koskoca ABD’nin varlığını 
İsrail gibi bir fitne devlete adamış olma görüntüsünü ABD 
halkı ne zamana kadar kaldırabilir? İsrail’in saldırgan ve 
herkese zarar veren güvenliği ABD’ye çok pahalıya mal 
oluyor. ABD halkı içinde şu anda tam da bu yönde güçlü 
bir kamuoyu örgütlenmektedir. Trump’ın bunu da görmüyor 
olması mümkün değil.

Neticede ABD ve Türkiye arasında gerçekleşen anlaşmayı 
birileri ABD’nin aleyhine ve sadece Türkiye’nin kazanımı 
olarak gösteriyor ki, bu açıdan bakıldığında kesinlikle 
doğru değildir bu. Elbette Türkiye’nin bütün istekleri kabul 
edilmiştir. Ancak Türkiye’nin istedikleri zaten ABD’nin 
de yararına olan şeylerdi. Türkiye’nin buradaki kazancı 
ABD’nin kaybı anlamına gelmemektedir.

Tekrarlamak gerekirse, Türkiye ABD’ye zararından dönmek 
için bir fırsat sunmuştur ve son anlaşmayla birlikte ABD bu 
fırsatı değerlendirmiştir.

ABD’nin bu işin kendi lehine olduğunu anlaması belki 
zor olmuştur. Türkiye’nin harekete geçerek ciddiyetini ve 

gücünü göstermesi gerekti. Nitekim, gösterdi. Sadece ABD 
değil, herkes bu konuda Türkiye’nin ciddiyetini ve gücünü 
görmüş oldu.

Belki birileri şimdiye kadar Türkiye’nin söylemlerini ciddiye 
alınması gerekmeyen blöfler olarak görüyordu. Bu saatten 
sonra herkes artık Türkiye’nin sözünün ağırlığını hissetmek 
durumunda kalacak. Barış Pınarı hareketinin bu anlaşmayla 
neticelenmesinden sonra artık farklı bir dünyaya geçiş yapmış 
olduk. Bu dünya Türkiye’nin her konuda ağırlığının gereğince 
takdir edileceği bir dünya olacak.

Anlaşma bu haliyle NATO’yu da kurtarmış oldu. Bir NATO 
üyesi olarak Türkiye şimdiye kadar algıladığı tehdidi kimseye 
anlatamıyordu ve Türkiye’nin güvenliğine yönelik bir tehdidi 
diğer ülkeler besliyordu. Bu aslında neresinden baksanız 
NATO’nun fiilen sonu anlamına geliyordu. Oysa Türkiye’nin 
ısrarlı tutumuyla “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz” 
anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere 
karşı koruma taahhütleri tekrar hatırlanmış ve canlanmış oldu 
(Mutabakat metni madde 3). Önce ABD’nin anlamasıyla, 
bütün NATO üyeleri şimdiye kadar anlamakta zorlandıkları 
Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını 
anlamış oldular (Madde 1).

Türkiye sahadaki gücünü gösterdikten sonra kurulan masada 
alacağını aldı. Bunun adına zafer denir. Fetih denir.
Bu fethi nasip eden yüce Allah’a binlerce şükürler olsun. 
Bu fethi aklıyla, dirayetiyle, güçlü liderliğiyle yönetip 
gerçekleştiren Başkomutan Başkan Erdoğan’a sonsuz 
teşekkürler.

Türkiye için değil, bütün mazlumların dünyasına bir güneş 
gibi doğan bir zafer oldu.
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اإلنســان مســؤول عــن األشــياء الــيت يكــون شــاهدا عليهــا. اليــوم شــهود علــى مآســي كبــرية 
معاشــة يف منطقتنــا اجلغرافيــة هــذه، بــل شــهود علــى إابدة مجاعيــة يف العديــد مــن اجملــاالت 
والســاحات. لســوء احلــظ ، ال تــزال العلــوم االجتماعيــة الــيت مت إنتاجهــا غــري قــادرة حــىت اآلن 
على حل املســؤوليات اإلنســانية يف هذه املنطقة من العامل. روح اإلنســانية املتصلبة والقاســية 
ــدأ مــن تقبــل  ــة وأعــداد. إن حــل املشــكلة يب ــاانت اقتصادي ــزال تنظــر للنــاس كأرقــام وبي ال ت
العيــش معــا. ولكــن كيــف؟ مــا القيــم؟ أن نعيــش علــى قاعــدة أساســية متســاوية، معــا وســواي 
دون أن نقصــي أحــدا أو هنمشــه  أو نســتعلي عليــه، وهــذه أهــم حقيقــة وواقعيــة ميكــن أن 
تســاعدان علــى إجيــاد أنفســنا والوصــول إليهــا وتثبيــت كياهنــا. إن حيــاة النــاس يف هــذه املنطقــة 
ليســت تنقســم إىل قســمني، قســم عبــارة عــن بُــى دميقراطــي ، وجــزء آخــر عبــارة عــن أعــداد، 
حياتنــا ليســت جمــرد هــذه التقســيمة والفصــل. بــل جيــب علينــا الرتكيــز علــى حــل هــذه املشــكلة 
دون إغفــال أو إمهــال لعواملهــم الداخليــة، دون فقداهنمألحالمهــم وآماهلــم وثقافاهتــم ولغاهتــم 
ودايانهتــم واترخيهــم، جيــب الرتكيــز علــى احلــل دون إمهــال هــذه العوامــل والعناصــر كلهــا. حنــن 
نتحــدث عــن االنســجام واالنتدمــاج االجتماعــي والــوائم ، ولكــن مــن انحيــة أخــرى، فإنــه جيــب 
علينــا احلديــث أكثــر عــن القبــول والتقبــل لآلخــر وترســيخه يف ســلوكنا. حنــن مســؤولون عــن مــا 
نعرفــه، فمــا نعرفــه يضــع علينــا مســؤوليات. حنــن حباجــة للجلــوس ســواي والتحــدث ابســتفاضة 

عــن كيفــة التقائنــا وتوحــدان مــن أجــل إجيــاد احلــل والوصــول إليــه.
إن تقييــد البشــر الرافضــني واملعارضــني لتــداول رأس املــال بــدون حــدود  يف عاملنــا اليــوم يعــد 
املصــدر الرئيســي هلــذه املشــكالت. إن املدينــة الــيت ال يدخلهــا املهاجــرو تتفــكك وتســقط 
ومتــوت. كيــف ميكننــا أن نــرى هــؤالء علــى أهنــم “اآلخريــون”؟ هلــذا الســبب فــإن املشــكلة 
تكمــن يف الضيــق يف ضمائــران ووجداننــا والتصحــر يف الضمــري. حنــن حباجــة إىل أن نــرى حقــوق 
اإلنســان األساســية مثــل لغــة النــاس ودينهــم وحياهتــم ومعيشــتهم والوســط الــذي يفضلــون 
العيــش فيــه. هــذه هــي حقــوق اإلنســان األساســية. لقــد تطــوران يف جمتــل التكنولوجيــا، متامــا 
كمــا تطــوران يف العديــد مــن اجملــاالت األخــرى، ولكــن جيــب علينــا أن نســأل بعضنــا البعــض مــرة 
أخــرى إن كنــا قــد  تراجعنــا يف األخــالق أو فســدان أو أصبحنــا أكثــر فقــرا يف جمــال اإلنســانية.

واحــدة مــن أكثــر التجــارب املؤملــة املتعلقةبســوراي هــي كــون 48 ٪ مــن املهاجريــن هــم أطفــال. 
هنــاك مشــاريع حيــاة غــري مكتملــة تركــت يف منتصــف الطريــق، هنــاك أفــراح تركــت قبــل أن 
ألــف أمل  بــدأت اهلجــرة، وبنــاء عليــه فقــد ظهــر وولــد  تكتمــل. يقــول أحــد الشــعراء:لقد 
وعــذاب، هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة أخــرى بقيــت يف اخللــف انر  املســاء املطفــأة وفرحــة 
األطفــال الــيت مت إســكاهتا وإســكاهتم. أي نــوع مــن العــامل ســيفتح هــؤالء األطفــال؟ علــى 
أي عــامل ســينفتحون؟ فــال يظنــن أولئــك الذيــن يف الغــرب أن هــؤالء األطفــال ســيرتكوهم 
مســرتحيني لوحدهــم يف مواقــع حمميــة آمنــة. هــا حنــن نــرى ملــاذا يذهــب هــؤالء النــاس ليفجــروا 
أنفســهم؟ لقــد قلــت هــذا للقــوات والوحــدات العربيــة ، اليــوم متوســط دخــل الفــرد يف قطــر 
ويف  الكويــت  90 ألــف دوالر ، يف حــني ينخفــض هــذا يف دول مثــل اليمــن و ســوراي إىل 3 
آالف دوالر ، بــل واخنفــض إىل ألــف دوالر أيضــا. كيــف ســيكون العــدل؟ وأيــن هــي العدالــة؟ 
كيــف ســنرفع أيدينــا إىل الســماء وندعــو ربنــا؟ أبي وجــه وأبي حــق ســنتوجه ابلدعــاء إىل هللا؟  
هــذه هــي يف الواقــع مســألة إنســانية،  وهــو قضيةكرامــة إنســانية ، جيــب علينــا بــذل الكثــري 

مــن اجلهــود لتحقيــق ذلــك.
لقــد التقينــا مــع مثقفــني ومفكريــن ومتنوريــن ســوريني. وحنــن نصــدر صحيفــة حتمــل اســم 
إشــراق. لدينــا ُكتّــاب يف الصحيفــة بعضهــم مــاروين، ودرزي، وأرميــين، وســرايين، وتركــي، 
هــذه  يكتبــون يف  ، وحــىت ملحــد، كلهــم  وكــردي، وعــريب، ومييــين، ويســاري، واشــرتاكي 
الصحيفــة. لقــد كان يرجــع اترخيــه ملــدة 5 ســنوات ، الذهــاب إىل 60 دولــة زائــد. ننشــر 
ابللغــة الرتكيــة والعربيــة والكرديــة. يف الواقــع ، هنــاك مثــل هــذه الثــروة هنــا. كمــا أنشــأان أجهــزة 
الراديــو واألفــالم الواثئقيــة لضيوفنــا الســوريني. قُتــل حــوايل 200 شــخص يف هــذه املنطقــة. 
لدينــا مركــز أحبــاث يســمى BEKAM. مت نشــر كتــاب التماســك االجتماعــي ، واآلن يتــم 
دراســة كتــاب القبــول. هــم ابللغتــني الرتكيــة والعربيــة. مــن انحيــة أخــرى ، قمنــا برتمجــة حــوايل 
50 كتــااًب. وهــي تصــدر منــذ 5 ســنوات. وتذهــب وتصــل إىل بضــع وســتني دولــة، وتنتشــر 
ــراء وتنــوع. وقــد أسســنا إذاعــة  ــة، واحلقيقــة هــذه عالمــة ث ــة والكردي ــة والعربي ابللغــات الرتكي
تســتهدف ضيوفنــا الســوريني، وصــوران واثئقيــات وأفــالم. وقــد مت تصويــر حــوايل 200 منتــج 

فيديــو. ولدينــا مركــز أحبــاث إمســه بيــكام BEKAM. كمــا صــدر كتــاب الــوائم واالندمــاج 
االجتماعــي، واآلن يتــم العمــل علــى كتــاب القبــول، وهــذه األشــياء ابللغتــني الرتكيــة والغربيــة. 
ومــن زاويــة أخــرى لقــد قمنــا برتمجــة حنــو عــن 50 كتــااب. ومــن أمثلتهــا كتــب لـــ طولصتــوي، 
و ألييــا، وجــودت ســعيد. واهلــدف أن يقــرأ النــاس، ألن الذيــن ال يقــرأون إمــا أن ينضمــوا 
لإلرهــاب وإمــا أن يذهبــو لســاحات الصــراع واالشــتباك. مــن انحيــة أخــرى ، حنــن ننظــم 
اجتماعــات األحيــاء واجلــريان، فقــد نظمــا فعاليتــني ن هــذا النــوع يف غــازي عنتــاب األســبوع 
املاضــي. ســنفعل أكثــر مــن ذلــك يف العديــد مــن األماكــن. كمــا تلتقــي النســوة الســورايت 
والرتكيــات مــع بعضهــن البعــض ويتفامهــن ويتفاعلــن ســوية، و اجلميــع يقــوم إبعــداد وإحضــار 
طعامهــم ووجباهتــم، وحنــن نعطــي املــواد الالزمــة للطعــام ألولئــك الذيــن ليــس لديهــم مــواد. 
حنــن ننظــم اجتماعــات احلــي واجلــوار يف أجــواء ممــن التفاهــم والتعــاون واأللفــة. أمــا ابلنســبة 
للشــباب فننظــم هلــم األنشــطة الرايضيــة.و مــن انحيــة أخــرى نقــوم بتحويــل أكادمييــات اجملتمــع 
املــدين وحتويــل الســوريني أيضــا إىل منظمــات جمتمــع مدنية.الســوريني إىل منظمــات اجملتمــع 
املــدين مــع أكادمييــة اجملتمــع املــدين. صدقــوا أن الســوريني هــم األكثــر تعليمــاً يف العــامل العــريب.
لقــد قمنــا جبمــع قــادة الــرأي العــامل والوجهــاء الســورييني مًعــا يف لقــاءات عــدة. لدينــا اقرتاحنــا 
املتعلــق ابلســوريينكما يف منــوذج غــازي عنتــاب، ملخصــه كمــا يلي:حنــن نريــد أن يكــون لــدى 
الســوريني وعندهــم مــا أريــده أان ومــا تريــده عائلــيت وأطفــايل أن يكــون لديهــم. فنريــد هلــم مــا 
نريــد لنــا، وال بــد مــن اإلمســاك مبــدأ التســاوي هــذا وحتقيــق هــذه العدالــة. لقــد بــدأان بتحصيــل 
واإلمســاك بذلــك الثــراء الناتــج عــن التنــوع، وهــو الثــراء الــذي فقــدانه بســبب عــدم متكيننــا 
ودجمنــا لســوريني. مل أعــش مــع مســيحي منــذ ســنوات طويلــة، لكننــا اآلن نديــر ونصــدر 
صحيفــة مًعــا. نتعامــل مــع املوارنــة والــدروز، وننفــذ أعمــاال مشــرتكة ســوية، واحلقيقــة أن هــذا 
هــو ماضينــا، يف الواقــع، لقــد وجــدان مــا فقــدانه واســتعدانه إذا،و يتعــني علينــا اليــوم بــذل جهــد 

كبــري حــىت ال خنســره اثنيــة.
مالحظــة: لقــد ُأخــذت هــذه املقالــة مــن كلمــة ألقاهــا الســيد تورغــاي ألدمــري يف “مؤمتــر اهلجــرة 

والالجئــني العاملي”

İnsan şahit olduğundan,  tanık olduğundan sorumludur. Biz bugün bu 
coğrafyada büyük bir drama, hata birçok alanda soykırıma şahitlik 

ediyoruz. Maalesef bugüne kadar üretilmiş sosyal bilimler insanlığını 
bu coğrafyadaki sorumlarını çözmeye kifayetsiz kalıyor. Nasırlaşmış 
insan ruhu insanları sayılardan, rakamlardan, bir kısım ekonomik ver-
ilerden ibaret görüyor.
Sorun çözümü beraber yaşamaktan geçiyor. Ama nasıl? Hangi değer-
lerle? Eşit zeminde, birlikte, hiçbirini ötekileştirmeden, birbirimizi var 
edeceğimiz en önemli gerçekliğimizdir. Bu bölgedeki insanların hayatı 
demokratik bir kısım yapılardan, bir kısım sayılardan ibaret değildir. 
Kendi iç dünyalarını gözden kaçırmadan, hayallerini, umutlarını, 
kültürlerini, dillerini, dinlerini, tarihten getirdiklerini kaybetmeden 
bu sorunu çözümüne odaklanmamız gerekir. Uyumdan bahsediyoruz 
ama diğer taraftan kabulü daha fazla konuşup içmeleştirmemiz lazım. 
Bildiğimizden sorumluyuz, bildiklerimiz bize bir sorumluluk yükler. 
Bunların bilen bizlerin çözüm için nasıl bir araya gelebilirizi oturup 
konuşmamız lazım. 
Günümüz dünyasında sermayenin sınırsız dolaşımına karşı insanın 
sınırlandırılması bu sorunların en temel kaynağıdır. Göçmenlerin gir-
mediği şehir zamanla çürür ve ölür. Biz bunları nasıl öteki görebil-
iriz. Onun için sorun vicdanlarımızdaki daralmadır,  çölleştirmedir. 
İnsanın dilini, dinini, hayatını, yaşamını, kendisinin tercih edeceği 
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bir vasatı en temel insan hakları görmeye ihtiyacımız var. Teknolojide 
geliştik, birçok alanda geliştik ama ahlakta yozlaştığımızı, insanlıkta 
fukaralaştığımızı yeniden birbirimize sormamız lazım. 
Suriye ile ilgi en acı yaşanılanlardan biri de göçe maruz kalanların 
%48’i çocuklardır. Yarım kalmış hayatlardır, yarım kalmış sevinçle-
rdir. Bakın bir şairimiz diyor ki göç başladı, bir açıdan bin acı doğdu, 
geride akşamın küllenen ateşi ve susturulmuş çocuk sevinçleri kaldı. 
Bu çocuklar nasıl bir dünyaya açılacaklar? Batıdakiler zannetmesin bu 
çocukların onları korunaklı sitelerinde rahat bırakacak. Görüyoruz bu 
insanlar gidip kendilerini niye patlatıyorlar? Bunu Arap birliğindekil-
ere söylemiştim, bugün Katar’da, Kuveyt’te 90 bin dolar milli gelir 
olurken Yemen’de, Suriye’de 3 bin dolara, bin dolara düşmüş. Nasıl 
adalet olacak? Nasıl aynı Rabbe elimizi açıp hangi hakla hangi yü-
zle dua edeceğiz? Bu aslında bir insanlık meselesi, bir insanlık onuru, 
bizim bunun gerçekleşmesine dönük çabalar ortaya koymamız lazım. 
Bizler Suriyeli aydın, entelektüel, fikir adamlarıyla bir araya geldik. 
İşrak adında bir gazete çıkarıyoruz. Bu gazetede Marunî, Dürzî, Erme-
ni, Süryani, Türk, Kürt, Arap, sağcı, solcu, sosyalist, ateist yazarlarımız 
var. 5 yıldır çıkıyor, 60 küsür ülkeye gidiyor. Türkçe, Arapça ve Kürtçe 
yayınlıyoruz. Aslında burada böyle bir zenginlik var. Yine Suriyeli 
misafirlerimize dönük radyolar kurduk, belgeseller çektik. 200’e yakın 
bu alanda çekim yapıldı. BEKAM diye bir araştırma merkezimiz var. 

Sosyal uyum kitabı çıktı, şimdi kabul kitabı çalışılıyor. Türkçe ve Ara-
pça bunlar. Diğer taraftan 50 civarında kitap tercüme ettik. Mesela 
Tolstoy’un, Aliya’nın, Cevdet Said’in. İnsanlar okusun okumayanlar 
ya teröre ya çatışmaya giriyorlar. Diğer taraftan mahalle buluşmaları 
yapıyoruz. Geçen hafta Gaziantep’te 2 yerde yaptık. Birçok yerde daha 
yapıcağız. Suriyeli ve Türkiyeli kadınlar bir araya geliyor anlaşıyor 
herkes kendi yemeğin yapıyor. İmkânı olmayana malzeme veriyoruz. 
Mahallede şenlik havasında mahalle buluşmaları yapıyoruz. Gençlere 
dönük spor aktiviteleri yapıyoruz. Diğer taraftan sivil toplum akade-
misi ile Suriyelileri sivil toplum örgütlerine dönüştürüyoruz. İnan ki 
Suriyeliler Arap dünyası içerisinde en fazla eğitimli olanlardır. 
Suriyeli kanat önderlerini araya topladık. Bizim Suriyelilerle ilgili 
Gaziantep modelinde önerimiz şu; ben ne istiyorsam, benim ailem, 
çocuğum ne istiyorsa Suriyeliler içinde onu istiyoruz. Bu eşitliği yaka-
lamamız lazım. Dili, dini ne olursa olsun biz bu vesileyle Suriyelilerin 
o çeşitliğinde yitirdiğimiz zenginliğimizi yakalamaya başladık. Ben 
bir Hıristiyan’la uzun yıllar oturmamıştım ama şimdi birlikte gazete 
çıkarıyorum.  Bir Marunî ile bir Dürzî ile birlikte iş yapıyoruz. Bu bi-
zim dünümüz aslında, yitiğimizi bulduk. Bunu kaybetmemek için çaba 
sarf etmemiz lazım.
Not: Turgay Aldemir’in Dünya Göç ve Mülteci Kongresi’nde yaptığı 
konuşmadan derlenmiştir.


