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Erdoğan, Suriye’de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi 
fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu 
vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin mali 
ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Suriye’deki savaşın 10. yılında 
Türkiye’nin toplam 9 milyon Suriyeliye koruma sağladığını belirterek, “Uluslararası 
toplum, bu trajediye sırtını dönüp, yükü sadece bizim omzumuza yıkamaz.” dedi.

دعــا الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، االحتــاد األورويب إىل تقــدمي الدعــم املــايل والتقــي مــن أجــل عــودة طوعيــة 
للســورين إىل بالدهــم. وأكــد أردوغــان أن تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــي تقــدم احلمايــة واملســاعدة الفعليــة ملاليــن 

الســورين احملتاجــن ملســاعدات إنســانية يف بالدهــم.

انتقــد فريــدون ســينرييل أوغلــو، ممثــل تركيــا الدائــم لــدى األمــم املتحــدة، جتاهــل اجملتمــع الــدويل لتداعيــات احلــرب الســورية، 
وأعبائهــا علــى بــالده، مشــريًا أن أنقــرة وفــرت احلمايــة لـــ9 ماليــن ســوري خــالل مــدة تلــك احلــرب املســتمرة منــذ 10 ســنوات.

أردوغان يدعو االتحاد األوروبي لدعم عودة السوريين الطوعية

تركيا تنتقد تجاهل المجتمع الدولي ألعباء الحرب السورية عليها

Erdoğan, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği’nin desteklemeye çağrırdı

Türkiye, Suriye savaşının yüklerini görmezden geldiği için uluslararası toplumu eleştiriyor 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 
“Suriye’de siyasi bir geçiş olana kadar yaptırımlar sonlandırılmayacak, normalleşme 
olmayacak, yeniden inşa çalışmaları desteklenmeyecek.” dedi.

أكــد مفــوض االحتــاد األورويب الســامي للشــؤون اخلارجيــة والسياســة األمنيــة، جوزيــب بوريــل، »علينــا االســتمرار يف ممارســة 
الضغــط. لــن يتــم التطبيــع ورفــع العقــوابت ودعــم إعــادة اإلعمــار قبــل بــدء االنتقــال السياســي«.

االتحاد األوروبي: لن نرفع العقوبات عن سوريا قبل بدء االنتقال السياسي
AB: Suriye’de siyasi geçiş olana kadar yaptırımlar sürecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın 10 yıldır 
Suriye’deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini belirterek, Suriye halkının yüzyılın 
en büyük suçlarından birine maruz kaldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Suriye Başbakanı 
Riyad Hicab’la Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye’deki son duruma 
ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü 
Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar’da bulunuyor.

قال األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش إن العامل يراقب الدمار وسفك الدماء يف سوراي منذ 10 سنوات 
، وإن الشعب السوري يتعرض لواحدة من أكرب جرائم القرن.

حبــث وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، مــع رئيــس الــوزراء الســوري الســابق رايض حجــاب، األوضــاع يف ســوراي. وأفــاد 
تشــاووش أوغلــو يف تغريــدة عــرب تويــرت، أنــه حبــث مــع حجــاب التطــورات األخــرية يف ســوراي، خــالل لقائهمــا ابلعاصمــة القطريــة الدوحــة.

يذكر أن تشاووش أوغلو يتواجد يف الدوحة للمشاركة يف االجتماع الثالثي لوزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا.

 تشاووش أوغلو يبحث مع حجاب التطورات في سوريااألمم المتحدة: العالم يراقب الدمار وسفك الدماء في سوريا منذ 10 سنوات

BM: Dünya 10 yıldır Suriye’deki yıkımı ve dökülen kanı izliyorDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab’la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya 
geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar’ın başkenti 
Doha’da yaklaşık yarım saat görüştü.Bakanlar, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek 
Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

عقــد وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود تشــاووش أوغلــو، لقــاء مــع نظــريه الروســي ســريغي الفــروف، يف العاصمــة 
القطريــة الدوحــة، حبثــا خاللــه امللــف الســوري. وحســب مصــادر دبلوماســية ، فــإن اللقــاء بــن الوزيريــن 
اســتمر حنــو نصــف ســاعة يف الدوحــة. وأوضحــت املصــادر أن اللقــاء تنــاول امللــف الســوري والتحضــريات 

لالجتمــاع الثالثــي لــوزراء خارجيــة تركيــا وقطــر وروســيا.

لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي الفروف في قطر 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar’da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü



3

H
aber İstasyonu

ي
صد اإلخبار

المر

Suriye’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 
2020’de imzalanarak bir gün sonra yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen 
bir yılda 282 bin 544 sivil evine döndü.

Suriye’deki istihbarat için çalışan Eyad el Garib insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı 
olmaktan Almanya’da 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılsa da Beşşar Esed rejiminin savaş 
suçluları 10 yıldır yargılanmıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad 
ve Rasulayn ilçelerinde son bir yılda 4’ü ölü 711 teröristin etkisiz hale 
getirildiği, 71 terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda aciz kalan 
Beşşar Esed rejimi, son aylarda derinleşen ekmek kriziyle mücadele edemiyor. Rejim bölgesindeki, 
akaryakıt ve buğday tedarikindeki kriz nedeniyle başkent Şam, Halep, Humus ve Hama gibi 
kalabalık kentlerde bazı fırınlar kepenk indirme noktasına geldi.

Suriye’de son 10 yılda alıkonulan on binlerce sivilin Esed rejimi güçlerince işkenceye ve tecavüze 
maruz kaldığı, öldürüldüğü ve ortadan kaybolduğu, tüm bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa 
karşı suçlar teşkil ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’de 10 yılda  yaklaşık 12 bin 
çocuğun öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Birçok çocuğun geleceğinin de belirsizliğini 
koruduğuna ve çocukların yüzde 90’ının insani yardıma muhtaç olduğuna işaret edildi. 

قرابــة 282 ألــف انزح عــادوا إىل مناطقهــم يف ريفــي إدلــب وحلــب مشــايل ســوراي، بعــد أن جنــح اتفــاق لوقــف إطــالق 
النــار مت اإلعــالن عنــه يف 5 مــارس/آذار 2020، بتحقيــق »حالــة أمــان نســي« يف املنطقــة. 

بينمــا ُحكــم علــى إايد الغريــب ، الــذي يعمــل لصــاحل املخابــرات يف ســوراي ، ابلســجن 4.5 ســنوات يف أملانيــا بتهمــة 
املســاعدة يف ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية ، فإن جمرمي احلرب يف نظام بشــار األســد مل حياكموا منذ 10 ســنوات.

أحلقــت تركيــا ضــرابت موجعــة أبوكار اإلرهــاب، يف منطقــي تــل أبيــض ورأس العــن احملررتــن مــن تنظيــم »ي ب ك/ 
يب كا كا« اإلرهــايب عــرب عمليــة »نبــع الســالم« مشــايل ســوراي. متكنــت القــوات الرتكيــة مــن قتــل 4 إرهابيــن وحتييــد 

711، ومنــع تنفيــذ 71 عمليــة إرهابيــة لتنظيــم »يب كاكا/ ي ب ك«.

هيمنت أزمة خبز خانقة، على مناطق ســيطرة النظام الســوري، يف ظل عجزه عن إجياد حل، بســبب تســخريه 
مــوارد البــالد يف احلــرب الــي يشــنها علــى شــعبه. وأفــادت مصــادر مطلعــة، أن عــددا كبــريا مــن األفــران حبلــب 

ودمشــق ومحــص ومحــاة، أغلقــت أبواهبــا بســبب أزمــة الطحــن والوقــود الــي تعــم البــالد.

أفاد تقرير اجلنة التابعة لألمم املتحدة، بشــأن انتهاكات حقوق اإلنســان يف ســوراي أبن عشــرات اآلالف من املدنين 
املعتقلــن يف ســوراي خــالل الســنوات العشــر املاضيــة تعرضــوا للتعذيــب واالغتصــاب والقتــل علــى يــد قــوات النظــام 

األســدي، ومجيــع هــذه األعمــال تشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.  

أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )يونيســيف(، مقتــل وإصابــة قرابــة 12 ألــف طفــل يف ســوراي،خالل العشــر ســنوات 
األخــرية. وأضافــت يف بيــان هلــا، أن الغمــوض مــا يــزال يكتنــف مســتقبل العديــد مــن األطفــال يف ســوراي، تزامنــاً مــع قــرب حلــول 
الذكــرى الـــ 10 لبدايــة الثــورة الســورية. وأشــار البيــان إىل أن 90 ابملئــة مــن األطفــال يف ســوراي، حباجــة إىل مســاعدات إنســانية.

282 ألف نازح عادوا لمنازلهم منذ وقف النار في إدلب

مئات من مجرمي الحرب من نظام األسد ينتظرون المحاكمة

تركيا تلحق ضربات موجعة باإلرهاب في منطقة »نبع السالم« السورية

أزمة خبز »خانقة« تسود مناطق النظام السوري

لجنة تحقيق دولية تؤكد ارتكاب نظام األسد جرائم حرب في العشر سنوات األخيرة

اليونيسيف: مقتل وإصابة 12 ألف طفل سوري خالل العشر السنوات األخيرة 

İdlib’deki ateşkesin 1. yılında 282 binden fazla sivil evine döndü

Esed rejiminin yüzlerce savaş suçlusu yargılanmayı bekliyor

Barış Pınarı Bölgesi’nde terör örgütlerine son bir yılda ağır darbe vuruldu

Esed rejimi bölgesindeki ‘ekmek krizi’ derinleşiyor

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, son 10 yılda savaş suçu ve 
insanlığa karşı suçlar işledi

UNICEF: Suriye’de 10 yılda yaklaşık 12 bin çocuk öldü ve yaralandı
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Mart 2021’in başından bu yana, özgür Suriyelilerin çoğu Facebook fotoğraflarına 
şu ifadeyi eklediler:
- “Hayal etmeye cesaret ettik ve haysiyetten pişman olmayacağız.”
Evet,  Suriyelilerin adalet, özgürlük ve haysiyet arayışlarında ve Suriye’deki 
Esad’ın zalim rejiminden kurtulmak için  yola çıktılar.
Evet, belki  bu  bir  hayal  idi  ,  fakat  bu  hayal  uğruna     birçok insanın  hayatını 
, malını  , canını  feda ettiği  bir hayaldı. 
Mucize, sessizlik, teslimiyet, yolsuzluk ve ihanet kalesi karşısında özgürlük 
kendini gösterir. Öldürülenler, tutuklananlar ve ülke dışına çıkarılmış olanlar var.
Köleliğe geri dönmeyi ve otorite altında bir yaşamı kabul etmeyi kesin bir dille 
reddettiler. suriyelilerin baskıcı Esad rejiminden kurtuluşudur
Suriyeliler, Suriye devrimi karşısında dünyanın uğraştığı mantığı reddettiler. 
Ayrıca, Devrimin başarısını görmezden gelmeyi de reddettiler .
Dünya, suçlu Beşar Esad’ı desteklemesini sağlayan tüm araçları kullandı. Suriye 
halkını İsrail, Amerika, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 
babadan oğula geçen bir rejime boyun eğmeye zorlamaya çalıştı.
Bazen yerinden edilenleri iade etme bahanesiyle, bazen de yeniden yapılanma 
sloganı altında. Ancak bu gerekçeleri reddeden Suriyeliler, Esad rejiminden 
kurtulana kadar devrimlerine devam edecekler.
Kim onuru için ayaklanan, başarıncaya kadar geri  adım atmaz.
 Bir insan haysiyet içinde yaşamaya çalışırken nasıl pişman olabilir?
 Sessiz ve itaatkar kalması ve Esad rejimine sonsuza kadar boyun eğmesi gereken 
bir birey olarak değil, bir insan olarak yaşama çabasına nasıl pişman olabilir?
Özgür insanlar, her vatandaş  için  insanı bir  hak olan onurun savunmaktan 
dolayı   pişman olmayacaktır. İlk sloganları  hala güçlü ve süreklidir ve onunla 
birlikte ona ulaşmak için ısrar ve istek taşır:
- Hala özgürlük istiyoruz. 
Suriye devrimi galip gelecek; Çünkü gelecekteki bir Suriye inşa etme hakkına 
sahibiz. Çünkü medeniyetlerin beşiğidir. Bu, bir hakikattır.
Bu insan ve insanlığın onuruna inananlar dönecektir 
Burada suçlulara, katillere, hırsızlara, paralı askerlere, kaçakçılara ve Suriye 
devrimi ve onun büyük hedeflerine karşı çıkanlara  yer yoktur:
Büyük Suriye, Esad’in çiftliği değil
Suriye, umut ve özgürlüğün vatanı, zaferin ve şehitlerin vatanı, haysiyetin vatanı, 
özgür düşüncenin, yaşamın ve barışın vatanıdır.
Adalet ve hukukun hakim olacağı bir ülke.
 Ve özgürlük güneşi, donan  geçmiş yıllara rağmen yeniden parlayacak.
Devrim bize vatan sevgisini öğretti, öyle ki damarlarımızı keserse, içinde kanımıza 
karışmış Suriye sevgisini bulurlar.
Evet, hayal etmeye azmettik, onurumuz için mücadele etmekten  pişman 
olmayacağız ve Esad rejimi düşecek ve kendilerini muhalif olarak tanımlayıp 
Suriyelilerin kanlarını kullananlar da  düşecekler.
Suriye devriminin erdemlerinden biri de bize çirkin, huysuz ve aşağılık   çehrelerini 
ortaya çıkardı . yoksa biz  hayatımız boyunca bu sahta çehrelerle  yaşayacaktık ...!
Suriye devrimi meşru bir hayaldir. ve bu rüya ne kadar uzun sürerse sürsün eninde 
sonunda  gerçekleşecek  ve suçlular ve  paralı askerler etsemese de  özgürlük 
güneşi parlayacaktır.

منذ بداية آذار 2021، والغالبية من السوريني األحرار أضافوا إىل صورهم على الفيسبوك عبارة:
- جترأان على احللم، ولن نندم على الكرامة

نعم، هو احللم الذي خرج السوريون حماولني حتقيقه، يف حبثهم عن العدالة واحلرية والكرامة، ورفضهم 
لنظام االستبداد والعصابة األسدية احلاكمة يف سوراي.

نعم، كان حلماً ضحى الكثريون حبياهتم من أجل حتقيقه، ودفعت من أجله الكثري من املمتلكات 
واألرواح. 

املعجزة تكمن يف املطالبة ابحلرية يف مواجهة قلعة الصمت واالستسالم والفساد واخليانة، فهناك من 
قُتل وهناك من هو قيد االعتقال، وهناك من متَّ هتجريه خارج البالد.

إصرار وحتد لكل حماوالت العامل إرغام السوريني على التخلي عن املثل والقيم اليت خرجوا من أجل 
حتقيقها، ورفض مطلق للعودة إىل العبودية والقبول ابلعودة للعيش بذل حتت سلطة البوط العسكري 

األسدي املسلط على رؤوس السوريني األحرار.
رفض السوريون املنطق الذي تعامل به العامل يف مواجهة الثورة السورية، ورفضهم لنجاحها وعملهم 

على إفشاهلا.
الشعب  إرغام  وحماولة  األسد،  بشار  اجملرم  دعم  من  متكنه  اليت  الوسائل  العامل كل  استخدم  لقد 
السوري على القبول والرضوخ لنظام التوريث األسدي، اليت تدعمه إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران 

واألمم املتحدة.
اترة حتت ذريعة إعادة املهجرين، وأخرى حتت شعار إعادة اإلعمار.   لكن  السوريني الرافضي ن 

هلذه التربيرات ماضون بثورهتم حىت اخلالص من النظام األسدي اجملرم.
من اثر من أجل الكرامة ال ميكن له الرتاجع حىت حتقيقها، وكيف يندم اإلنسان على حماولته العيش 
يبقى صامتاً  أن  عليه  مفروض  وليس كفرد  يعيش كإنسان،  أن  سعيه  على  يندم  وكيف  بكرامة؟، 

ومستسلماً ويرضخ للنظام األسدي إىل األبد؟،
لن يندم األحرار على الكرامة اليت هي حق إنساين لكل مواطن، وهتافهم األول ال زال قوايً ومستمراً 

وحيمل معه الثبات واإلرادة بتحقيقه:
- ولسا بدان حرية.

وهو  احلضارات،  مهد  املستقبل ألهنا  بناء سوراي  احلق يف  أصحاب  ألننا  السورية  الثورة  ستنتصر 
يقني يف داخل كل حر، أبن سوراي ستعود لكل السوريني املؤمنني بكرامة اإلنسان واإلنسانية، وال 
مكان فيها للمجرمني والقتلة واللصوص واملرتزقة، واملتاجرين ابإلنسان وابلثورة السورية وأهدافها 

العظيمة:
- إهنا سوراي العظيمة وليست مزرعة األسد

سوراي وطن األمل واحلرية وطن اجملد والشهداء وطن الكرامة وطن الرأي احلر واحلياة والسالم، وطن 
ستسود فيه العدالة والقانون، ومشس احلرية ستسطع رغم صقيع السنني املاضية.

لقد علمتنا الثورة حب الوطن حبيث لو قطعت شراييننا لوجدوا فيها حب سوراي ممزوجاً مع دمائنا.
نعم لقد جترأان على احللم ولن نندم على الكرامة وسيسقط نظام األسد والذين أثروا على حساب 

دماء السوريني ممن يصفون أنفسهم ابملعارضة.
من فضائل الثورة السورية أهنا عرَّت لنا وجوهاً قبيحة ولئيمة وخسيسة كنا سنقضي العمر كله دون 

أن نكتشف حقيقتها...؟!
الثورة السورية حلم مشروع وسوف يتحقق هذا احللم مهما طال الزمن، وال بد أن تشرق مشس 

احلرية ولو كره اجملرمون واملرتزقة. 

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

10 yıl geçti  ve  hala  devam ediyoruz

رئيس التحرير 
Genel Yayın Yönetmeni 
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الق Suriye devriminin on birinci yıldönümündeki siyasi sahnesinde zaman zaman iyimserlik 

yaratan diğer zamanlarda ise acı ve kalp kırıklığı yaratan çeşitli gölgeler oluşuyordu. 
Bununla birlikte, devrimin başlamasından tam on yıl sonra, halihazırdaki Suriye gerçeği, 
Özgürlük ve Onur Devrimi, Suriye halkı Mart 2011 ortasında hareket ettiği tüm amaç ve 
hedeflere asla geri dönülmediğini açıkça göstermektedir. Devrim, Beşar Esad’ın ve onun 
suçlu kohortlarının iktidarda kalma olasılığına ve tüm Suriye vatanının kaçırılmasına 
ilişkin tüm ipuçlarından tamamen koptuğunu duyurdu. Öyle görünüyor ki, hala açık ve 
güvenilir bir şekilde söylüyoruz ve Suriye devriminin oğlu merhum Dr. Hassan Abbas’ın 
ayrılmadan önce söylediklerini tekrarlıyoruz. Ama bu işsiz beklemek anlamına mı geliyor? 
Ve bu, Suriye’nin tüm özlemlerini saf bir içsel olarak yerine getirmesini sağlamak için 
gerçekçi ve öznel bir yetenek olmadan dış eyleme ve kural, tahakküm ve istila altında 
kaybedilen özgürlük ve haysiyet için fedakarlık yapan ve hala bu insanların sabrına 
güvenmek anlamına mı geliyor? çetelerin, mezhepçi güvenlik devletinin ve büyük Esad 
ailesinin ve ardından varisinin işlevsel rolü.
 “”Ne isterseniz söyleyin, onu istediğiniz gibi eleştirin. Galileo Galilei’nin korkmuş olanlarına 
söylediklerini taklit ederek, onu aldatın, kandırın, altından geçin, ayaklarının altını kazın, 
boyayın, hitap edin, ne isterseniz yapın ancak... Suriye devrimi kalır ve başlangıçta halkının 
istediği şeye ulaşana kadar kalacaktır:
Rasyonel saha operasyonu konusunda, on yıl sonra birçok sınırlamayı göz önünde 
bulundurmalıyız. Birincisi, ulusal arenadaki ulusal ideolojilere ve ideolojilere bağlı olan 
birçok kişiyi tamamen devirmeden, ulusal kimliğe ve 
Suriye vatandaşına odaklanmamak.
Ciddi çalışmanın yanı sıra  Suriye devriminin siyasî 
söylemini ve tüm muhalefet yelpazesini ve yelpazenin 
her  renginde  devrim güçlerinin ulusal, kapsayıcı 
ve Suriye söylemini mükemmel bir şekilde yapmak 
adaletsizlikten uzak onurlu, özgür bir yaşam tüm 
Suriyelilerin geleceğini şekillendirmek  için üzerinde 
mutabık kalınan bir Suriye ulusal sözleşmesinin 
yeniden oluşturulmasının önemine pratik vurgudur.
Evet o, herhangi bir sarkma ile lekelenmeyen bir  
gerçektir. Bir milyondan fazla şehidin kanını simüle 
eden son sözdür. Tarih boyunca devrimlerin bilimsel 
gerçeğidir. Aynı zamanda Suriye halkının hâlâ 
yaşadığı acıların ürünü ve sözün tereyağıdır.
Burada; Arapların İslam’ın öznesi olduğu temelinde, Arabizm ile İslam arasında 
gerçek eklemleşmiş bir diyalektik ilişki kuran, ulusal,uyumlu, belgelerin üretimi ve 
uygulanmasından vizyon ve düşünme açısından bakıldığında çok uzak görünmüyoruz.. .
Ne kadar önemli olursa olsun, herhangi bir bilişsel ve yaşam sistemi içinde diyalog ilkesinin 
ötesine geçmeden, fakat ilkeyi sonuna kadar yaygınlaştırarak ve teşvik ederek, suriyelilerin 
tüm etnik kökenlerini ve mezhepleri arasındaki Suriye ulusal bağlamlarının  günlük olarak 
bir arada yaşama durumu olması için.
Suriyelilerin tüm bölgelerde ulaştığı koşulların nesnel bir bakış açısıyla, hiç kimseyi 
dışlamayan ve Suriye’nin  kimliğiyle çelişmeyen kapsayıcı bir Suriye ulusal girişiminin 
yeniden başlatılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu durum, özgürlük ve haysiyet için 
bir devrim niteliği taşımalıdır. Bütün bunları bugün söylüyoruz,ve Suriyeliler dünyanın 
tüm bölgelerine zorla göç ettirilirken,durumun vehametinin ve yaşanılan kayıpların 
farkındayız. Böylece acı gerçeklik ondan daha acı hale geldi. Bilimsel keşif çalışmaları, 
yerinden edilmiş çocukların ve gençlerin, Asad ve  onun  paralı  askerleri hayatta oldğu  
sürece ışığında   vatana geri dönmeyi kabul etmediklerini gösteriyor.
Uluslararası”Çocukları Kurtarın”örgütü ister Suriye içinde yerinden edilmiş ister komşu 
ülkelerde yani Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Hollandadaki mülteciler olsun, 1900 çocuk ve 
bakıcıları üzerinde bir anket yaptı.Mülteci çocukların yüzde 86’ sının Suriye’ye dönmek 
istemediği ülke içinde yerinden edilmiş üç çocuktan birinin ise başka bir ülkede yaşamayı 
tercih ettiği tespit edildi. Bu Suriyeli kuşakların Esadin  tirandaki varligi Suriye sınırları 
içerisinde güven endişesi oluşturuyor.
Tüm bu korkutucu gerçeğe rağmen  Suriyeliler, Suriye halkının devriminden 10 yıl sonra 
Esad rejimini, kimyasal rejimi devirme hedefini Dünya devletlerinin yanından çekilse bilse 
asla geri döndürülemeyeceğini ve Dünya devletlerinin iradesiyle değil Allahını iradesiyle 
bu zulümden kurtuluşa ereceklerini belirtiyorlar. Er yada geç bu zulüm bitecek Suriye 
muhakkak özgür kalacak.

املشهد السياسي السوري على أبواب السنة احلادية عشرة للثورة السورية، يلقي بظالله املتنوعة اليت 
يشوهبا التفاؤل اترة، واألمل واحلسرة اترة أخرى، لكن الواقع السوري املعاش وبعد عقد كامل على 
انطالقة الثورة ثورة احلرية والكرامة، يبني وبوضوح أن ال تراجع مطلًقا عن كل األهداف والغاايت 
اليت حتركت عربها مجاهري الشعب السوري أواسط آذار/ مارس 2011، معلنة القطيعة الكلية مع 

كل ما يوحي إبمكانية بقاء بشار األسد وزمرته اجملرمة يف احلكم، وخطف الوطن السوري برمته.
ويبدو أننا مازلنا نقول بنقاوة الصوت ومصداقيته مع ما قاله الراحل الدكتور حسان عباس ابن الثورة 
السورية قبل رحيله عندما حتدث بقوله: »مّسوها ما شئتم، انتقدوها كما أحببتم، اخدعوها، راودوها، 
حتايلوا عليها، احفروا األرض حتت أقدامها، لّونوها، العنوها، افعلوا ما شئتم.. فهي، ومبحاكاة ملا 
قاله غاليليو غاليليه ملرهبيه: ومع ذلك فهي تثور. )الثورة السورية( ابقية، وهي أصاًل مل تبدأ إال لتبقى 

حىت تصل إىل ما يريده أهلها: حياة كرمية بال ظلم وال ظالمية«.
نعم هي احلقيقة الناصعة اليت ال يشوهبا أي درن أو ترهل، وهي القول الفصل الذي حياكي دماء 
ما يزيد عن مليون شهيد، وهي املنطق العلمي للثورات عرب التاريخ، وهي أيًضا زبدة القول ونتاج 

املعاانة اليت ما برح الشعب السوري يعيشها هنارًا إثر هنار، ويوًما بعد يوم.
لكن هل يعين ذلك االنتظار بال عمل؟ وهل يعين االرتكان إىل الفعل اخلارجي دون قدرة واقعية 
ت هذا الشعب، الذي ضحى ومازال من  ذاتية على إجناز داخلي سوري صرف جململ تطلعات، وأانَّ
أجل احلرية والكرامة املفتقدتني، يف ظل حكم وهيمنة وتغول األسدية العصاابتية، والدولة األمنية 

الطائفية، والدور الوظيفي آلل األسد الكبري مث الوريث.
يف املسألة العملية امليدانية العقالنية جيب الوقوف وبعد 
عشر سنني خلت، عند الكثري من احملددات ليس أوهلا 
الرتكيز على اهلوية الوطنية، والوطنية السورية أواًل وقبل 
حتمله  مبا  الكلية  اإلطاحة  دون  أخرى،  انتماءات  أي 
الصدور وااليديولوجيات يف الساحة الوطنية من الكثري 
إعادة  أمهية  على  العمالين  التأكيد  وكذلك  حتمل.  مما 
عليه،  متوافق  مجعي  سوري  وطين  عقد  وصياغة  إنتاج 
عالوة  مجيًعا.  للسوريني  القادم  املستقبل  مالمح  لرسم 
على أمهية العمل اجلدي ليكون اخلطاب السياسي للثورة 
أبلوان  الثورة  وقوى  املعارضة  أطياف  وكل  السورية، 

الطيف مجيعها، خطااًب وطنًيا جامًعا وسوراًي ابمتياز.
وال يبدو أننا هنا أصبحنا بعيدين يف الرؤاي والتفكري عن إنتاج وإجناز أوراق وطنية تفامهية توافقية 

تقيم عالقة اجندالية متفصلية حقيقية بني العروبة واإلسالم، من منطلق أن العرب مادة اإلسالم.
عرب تعميم وترويج مبدأ احلوار وحىت النهاية، دون أن نتخطاه أبًدا ضمن أية أنساق معرفية وحياتية 
مهما امتلكت من أمهية. وليكون مبدأ احلوار حالة معايشة بشكل يومي بني كل أثنيات وطوائف 

السوريني، وضمن كل السياقات الوطنية السورية.
جتدر اإلشارة ومن خالل نظرة موضوعية ملا آلت إليه أحوال السوريني يف كل األصقاع، أنه البد 
من إعادة إطالق مبادرة وطنية سورية جامعة ال تستثين أحًدا وال تتعارض أو تتناىف مع هوية الثورة 

السورية يف احلرية والكرامة.
نقول كل ذلك اليوم وحنن ندرك صعوبة املرحلة وفداحة اخلسارة واخلسران، حيث جتري عمليات 
التهجري القسري للسوريني إىل بالد املعمورة، حىت ابت الواقع املر ينتج ما هو أكثر مرارة منه بينما 
تشري الدراسات العلمية االستطالعية إىل أن األطفال والشباب املهجرين مل يعودوا يوافقون على 

الرجوع إىل الوطن يف ظل بقاء األسد وشبيحته. 
حيث أجرت منظمة )أنقذوا األطفال( العاملية مسًحا مشل 1900 طفل ومسؤولني عن رعايتهم 
من انزحني داخل سورية أو الجئني يف دول اجلوار، أي األردن ولبنان وتركيا، ويف هولندا. وتبني أن 
»86 يف املئة من األطفال الالجئني، ال يريدون العودة إىل سورية«، بينما طفل واحد من كل ثالثة 

من النازحني داخلها يفضل العيش يف بلد آخر.
وهذا يعرب عن عدم ثقة األجيال السورية ابألمان داخل أسوار سورية بوجود الطاغية األسدي.

ابلرغم من كل هذا الواقع املخيف، إال أن لسان حال السوريني يقول وبعد عقد على ثورة الشعب 
السوري، أن ال تراجع أبًدا عن هدف إسقاط نظام املقتلة األسدي، نظام الكيماوي، حىت لو ختلى 
العامل أمجع عن الوقوف إىل جانب السوريني، ألن إرادة هللا ابقية، وكذلك إرادة السوريني، حنو كنس 

الظلم واالستبداد عاجاًل أم آجاًل وعوا ذلك أم مل يعوه. 

Suriye devrimi devam etmek için doğdu

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

 الثورة السورية وجدت لتبقى

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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بعــد 41 عامــاً علــى انطــالق حركــة التغيــري الوطــي الدميقراطــي، املغــدورة، يف 
ســورية منتصــف آذار/ مــارس 1980، ومــع هنايــة عشــرية الثــورة الســورية الــي 
انطلقت يف 15 آذار/ مارس 2011، مازال املثقفون والناشطون السوريون من 
مجيــع االجتاهــات السياســية والفكريــة، منشــغلون يف البحــث عــن خمــرج مــن احلــال 
الكارثيــة الــي آلــت إليهــا بالدهــم بعــد هــذه الســنوات الداميــة بفعــل فاشــية نظــام 
الشــبيحة وإجرامــه املفــرط مبواجهــة اهلّبــة الشــعبية، الــي انطلقــت ضــده بعــد أتثــر 
فتيــان درعــا ابنطــالق الربيــع العــريب مــن تونــس، حــن خطــوا أبانملهــم مقولتهــم 
اخلالــدة »إجــاك الــدور اي دكتــور«؛ املســألة ليســت ســهلة، واملخــرج غــري واضــح، 
والــكّل يتلمــس طريقــه يف العتمــة، مــن دون نتيجــة، خصوصــاً أن قــدرة الســورين 
علــى التأثــري يف مســتقبل بالدهــم تتقلــص ابســتمرار، مــع تكــّرس الوجــود األجنــي 

فيهــا، وبلــوغ مجهــور الســورين »نظامــاً ومعارضــة« حافّــة االهنيــار.
ففي هناية عام 2011، بدا أن تنظيم األســد ونظامه قاب قوســن من الســقوط 
وســط ثــورات الربيــع العــريب الــي أطاحــت أبنظمــة عــّدة حكمــت بالدهــا لعقــوٍد 
نتيجــًة  اجملــرم مبكانــه  نظامــه  يــزال  مــا  وبعــد عشــر ســنوات،  بقبضــٍة حديديــة، 
لوقــوف عــدد هائــل مــن القــوى االقليميــة والدوليــة ملنــع ســقوطه، حتــت ذرائــع 
شــى وكلهــا واهيــة وال هتــدف إال اســتمراره كنظــام وظيفــي خــادم ألمــريكا ومــن 
خلفهــا للصهيونيــة، فهــو مل يوفّــر أي فرصــة حقيقيــة ألي مصاحلــة مــع الشــعب 
ذلــك  وفــوق  متســلطاً  واســتبدادايً  فاشــياً  ومنــذ ســتون عامــاً،  كمــا كان دومــاً 
ومعــه نظامــاً جمرمــاً تســتهويه األيــدي القــذرة الدوليــة، وهــو ميــارس اليــوم ســيادًة 
حمــدودة علــى أرٍض حمــدودة ابتــت فريســة لقــوى أجنبيــة متناحــرة لطاملــا ســخرته 
خلدمــة أجنداهتــا. ال أعتقــد أن هنــاك خــالف حــول أن بلــدان ســورية ابتــت منــذ 
الســنة الثانيــة للثــورة ســاحة صــراٍع لقــوى إقليميــة ودوليــة ال تقيــم وزانً ملصاحلنــا، 
وال أتبــه مبصــريان، فهــذا جيــب أن نقــّر بــه مجيعــاً كخطــوة أوىل حنــو اخلــروج مــن 
ــاً فيــه أو وفــاًء لــه فقــط، بــل  املــأزق؛ فإيــران مل هتــرع ملســاعدة نظــام الشــبيحة حب
وجــدت يف الصــراع فرصــًة الســتكمال بنــاء قــوس نفوذهــا اإلقليمــي، خصوصــاً 
العــراق عــام 2011، وعندمــا يئســت مــن ذلــك،  مــع خــروج األمريكيــن مــن 
مــع احتــدام الصــراع علــى ســورية، اقتصــر اهتمامهــا يف الســيطرة علــى »ممــر«، 
معــرب، بــّري، وإنشــاء ســلطات موازيــة، تؤمــن وصوهلــا إىل حليفهــا اإلجرامــي يف 

لبنــان حــزب هللا، فســورية ابلنســبة إليــران، ليســت ســوى خــط دفــاع، أو ســاحة 
صــراع، متنــُع عربهــا انتقــال املعركــة إىل طهــران وقــم وأصفهــان، وهــي مــن مث غــري 
معنيــة بدمارهــا أو تقســيمها، أو حــى بفنــاء أهلهــا »نظامــاً ومعارضــة« ال فــرق، 
مــا دامــت املعركــة تظــل بعيــدة عــن أرضهــا؛ ودول اخلليــج العــريب كلهــا أيضــاً، مل 
تكــن يومــاً مهتمــًة مبســاعدة الثــورة الســورية يف الوصــول إىل نظــام دميقراطــي، حيقــق 
للســورين تطلعاهتــم يف حيــاة حــرّة كرميــة، بــل وجــدت يف ســورية ســاحة صــراع 
وفــق »اخللطــة« األمريكيــة املزعومــة الســتنزاف إيــران وكســر قــوس نفوذهــا الــذي 
ابت يهــّدد اخلليــج بعــد اهنيــار العــراق؛ وكأننــا ال نعــرف مــن مكــن إيــران ابلعــراق! 
ومــن حتالــف مــع إيــران أبفغانســتان! ومــن مســح هلــا ولغريهــا ابلتدخــل الســافر يف 
ســورية!؟ إنــه أمــٌر ينطبــق علــى اجلميــع، كلٌّ يطمــح إىل حتقيــق مصاحلــه يف بلــٍد 

حيظــى أبمهيــة اســرتاتيجية، ال تســمح برتكــه لآلخريــن.
إذاً، جتثــم علــى األرض الســورية اليــوم عــدة جيــوش أجنبيــة وتوابعهــا، هتــّدد وحــدة 
ســورية وكياهنــا السياســي، مــع ظهــور توّجــه أمريكــي لالعــرتاف ابإلدارة الكرديــة يف 
مناطــق شــرق الفــرات، إضافــة لكانتــوانت ميليشــياوية ابلشــمال، واســتماتة إيرانيــة 
لالحتفــاظ ابملمــر الواصــل بــن البوكمــال ولبنــان، وتوافــق روســي- إســرائيلي علــى 
منطقــة عازلــة يف اجلنــوب متنــع الوجــود اإليــراين علــى احلــدود، وســيطرة روســية علــى 

الســاحل مبوانئــه وحّصــة ســورية فيــه مــن نفــط شــرق املتوســط وغـــازه.
لقــد صــرف الســوريون الســنوات العشــر األخــرية علــى رؤيتهــم لســورية ومســتقبلها، 
أمــا وقــد ابتــت ســورية نفســها مهــّددة بوجودهــا، فقــد صــار لزامــاً االرتقــاء ملســتوى 
اخلطــر الــذي حييــق هبــا، والــذي يتحّمــل النظــام اجملــرم يف دمشــق املســؤولية أكثــر 
مــن غــريه واألكــرب، إذ يبقــى يف موقــع أفضــل للمبــادرة ومــد اليــد للتوصــل إىل 
حــلٍّ يســمح جبمــع الســورين حــول صيغــة إنقــاذ، بعيــداً عــن األجنــدات اخلارجيــة 
واملصاحل الضيقة؛ أما العناد واالســتمرار يف اّدعاء النصر فلن يؤّداي إال إىل اهنياٍر 
كامــل للبلــد الــذي يصــّر علــى حكمــه، فــأّي نصــٍر هــذا وحنــو نصــف األراضــي 
الســورية، مبــا فيهــا مــن ثــروات، خــارج الســيطرة؟ وأي نصــٍر ذاك، وهــو عاجــز 
عــن إطعــام الســورين حتــت حكمــه، دع جانبــاً توفــري اخلدمــات هلــم؟ ومــاذا عــن 
املليشــيات واملرتزقــة الــي تعيــث هنبــاً وفســاداً يف ســورية؟؛ واملعارضــة أيضــاً مطالبــة 
أبن تتحلّــى ابلشــجاعة، وتبــدأ تبــّي خطــاب قــد ال يــروق جلمهورهــا، فالقيــادة 

احلقيقيــة ال تكــون يف إمســاع النــاس دائمــاً مــا حيبــون، بــل يف إمساعهــم أحيــاانً مــا 
ال حيبــون، مــن املهــم أن تعلــن املعارضــة، يف هــذه املرحلــة، رفضهــا سياســة جتويــع 
الســورين يف مناطــق النظــام، كمــا رفضــت سياســته يف جتويــع الســورين مبناطقهــا، 
ولنســتعيد فعـــاًل، ال قـــواًل، شعـــار »الشــعب الســوري واحــد« الــذي أطلقتــه الثــورة 
منــذ أايمهــا األوىل. فهــل هنــاك نقــاط توافــق جوهريــة ميكــن االقــرار هبــا بــن النظــام 
واملعارضــة؟ وهــل ميكــن أن تشــكل أرضيــة حلــوار حقيقــي حنــو احلــل؟ ومــا هــي 
هــذه النقــاط؟؛ إن مــن أهــم النقــاط هــي وحــدة األراضــي الســورية، ورفــض أي 
نزعــات انفصاليــة، والتأكيــد علــى ســيادة ســورية واســتقالهلا، وخــروج كل القــوات 
األجنبيــة مــن جيــوش ومليشــيات منهــا، ورفــض حتويــل ســورية إىل أرض جهــاد 
أو ســاحة صــراع أليٍّ كان، ورفــض سياســات احملــاور واالخنــراط فيهــا، واعتبــار 
اجلــوالن أرضــاً حمتلــة ال مســاومة عليهــا، ويف حــال مل يتــم البنــاء علــى هــذه النقــاط، 
فســوف يتحّمــل نظــام الطغمــة املســؤوليًة التارخييــة عــن اهنيــار البلــد وتفّككهــا، 
وإذا مل تتجــاوب املعارضــة مــع هــذه النقــاط فســوف »نبكــي كالنســاء وطنــاً مل 

حنافــظ عليــه كالرجــال«.
فمــا تــزال ســورية موجــودة كمســاحة جغرافيــة و»كل شــيٍء مبــاح«، حيــث حيــاول 
الالعبــون العامليــون واإلقليميــون تســوية نزاعاهتــم علــى األراضــي الســورية،  فمــن 
أجــل شــعبنا الســوري وأمــن املنطقــة ككل، جيــب أن يتغــري ذلــك طاملــا ظلــت 
العديــد مــن ديناميــات الصــراع وسياســات اجلهــات احلكوميــة الرئيســية جتــاه ســورية 
راكــدة خــالل اجلــزء األكــرب مــن هــذا العقــد، خاصــة مــع تــويل ابيــدن كإدارة أمريكية 
اثلثــة زمــام األمــور يف حســاب الصــراع بســورية، يتضــح أن الشــيء الوحيــد الــذي 
ظــل اثبتــاً عــرب اإلدارات الثــالث هــو عــدم وجــود سياســة أمريكيــة قائمــة بذاهتــا جتــاه 
ســورية ســوى تعفنهــا- بزعــم أن مشــاكل ســورية فريــدة مــن نوعهــا- وهــي اخلبــرية 
هبــا وبرتتيباهتــا، خاصــة جلهــة دينامياهتــا االجتماعيــة السياســية الداخليــة؛ أال تدعــو 
احلاجــة لتغيــري هــذه السياســة األمريكيــة مــن أجــل ســورية؟ ومــا هــو دور الشــعب 
الســوري وطالئعــه الثقافيــة والسياســية- وهــو األبــرز- يف ذلــك، كــي نتمكــن مــن 
حشــد اإلرادة السياســية والدبلوماســية الكافيــة لبنــاء سياســة اســتباقية تعــاجل فعليــاً 
الســلطة بشــكٍل كامــل  للصــراع يف ســورية وتــؤدي النتقــال  األســباب اجلذريــة 

لشــعٍب قــدم كل هــذه الدمــاء ابعتبــاره صاحبهــا احلقيقــي؟

عبد الباسط حمودة

عشر سنوات على انطالق الثورة..
وال سالم في األفق

كاتب سوري

لــن أشــعل هلــا مشعــة ... ســأقف يف حضرهتــا كمــا يقــف االبــن العــاق 
تــه إنســاانً، وخيطــرين ســؤال: مــا الَّــذي بقــي  أمــام امــرأة، هــي مــن صريَّ

منهــا؟ 
العشــر اخلــوايل، هــذا أكيــد،  الســنوات  ســتعصف يب كل ذكــرايت 
الذيــن اجتمعــت هبــم يومــاً  وســيعرب ســاحة فكــري كل األشــخاص 
حتــت ســقف تلــك اجلميلــة بدعــوة منهــا، أشــخاص نســيت أمســاء 
معظمهــم، كمــا نســي معظمهــم امســي، ألجدهــا لوحدهــا كمــا كانــت 
طيلــة الســنوات املاضيــة، تنتظــر. ســيعاود الســؤال العنيــد طــرح نفســه 
أقلــب يف  فينــا؟  منهــا  بقــي  مــاذا  أخــرى:  وإن بصيغــة  علــيَّ جمــدداً 
نفســي األجوبــة املتاحــة فأجدهــا كلهــا مســتحيلة. أيــن ســأجد جــواابً 
لســؤال ســهل كهــذا؟ علــيَّ أن أرفــع أكوامــاً مــن املواقــف وأكداســاً 
مــن الصفحــات والكــذب وأطنــاانً مــن األحــزان والدمــوع، وأســرتجع 
مضــت،  الــي  الســنوات  مفــارق  اســتودعناها  الــي  اآلمــال  ماليــن 

وخــذالانً كان كافيــاً ألن يدخلهــا دار العجــزة وهــي شــابة: خــذالن 
أبنائهــا هلــا. 

هل مت خذالهنا ألجل حتصيل إقامة يف بلد أو جنســية يف بلد آخر؟ 
هــل مت خــذالن شــعاراهتا لقــاء منصــب أو راتــب؟ هــل كان تنكــر 

التنســيقيات المسهــا الــي انطلقــت ألجلهــا شــرطاً للبقــاء؟
هبــا،  ليحتفلــوا  أبنائهــا  مــن  وغريهــم  هــذا  فعــل  مــن  ســيجتمع كل 
أو  العلــم  مــن  قــدر  علــى  أننــا  أننــا كثــر، وسنكتشــف  وسنكتشــف 
الثقافــة أو الوعــي رمبــا، ولكننــا علــى قــدر هائــل مــن الرباغماتيــة أيضــاً. 
وسنكتشــف يف عينيهــا املعاتبتــن كل آاثر اخلــذالن الــذي قمنــا بــه 

عنــه.  وتغاضــت 
ولتجــاوز األمــر سنشــعل هلــا الشــموع ونطفئهــا، وبعــد أن يتنــاول كل 
منــا حصتــه مــن كعكتهــا ســنودعها ويعــود كل منــا إىل شــأنه وهــو يقنــع 
نفســه أبنــه قــام ابلواجــب جتاههــا. ســنرتكها مــع آاثر االحتفــال هبــا 

ومقاعــدان اخلاويــة. أهــذا كل شــيء؟
مــا الــذي بقــي هلــا منــا؟ جماميــع بشــر حييــط هبــا البــؤس يف مشــال يســمى 

جتــاوزاً ابحملرر؟ 
ماليــن يف تركيــا خنقتهــا يف صدورهــم مهومهــم الشــخصية واخلــوف 

مــن غــد قلــق؟
ماليــن يف أورواب ال نــدري مــاذا فعــل معظمهــم بذكراهــا؟ ال أجــد 
أثــراً لذلــك اجلــواب الســهل فالرؤيــة تتعــذر ســاعة الغــروب. لــن أشــعل 
الشــمعة الــي أمحلهــا ألفتــش عنــه وســط العتمــة الــي حتيــط بكثــري مــن 
األجوبــة املطلوبــة مثلــه. ســأحتفظ هبــا معــي ألنــي أكــره أن تــذوب 

وختتفــي بذوابهنــا األســئلة.
فماذا عنا؟ حنن الذين ننتمي إىل هؤالء وهؤالء وأولئك؟

أنتبــه إىل نفســي وأان أتلمــس معطفــي فجــأة، أتذكــر أنــي أقــف يف 
حضرهتــا حمتفــاًل، فأمهــس هلــا بــكل دفء: كل عــام وأنــت هوِّيــي.

محمد أمين الشامي

عن الذكرى وأشياء أخرى

كاتب سوري
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أعــرف أنــه ليــس أكــره علــى النفــس مــن احلديــث املعــاد، وأحفــظ أيضــا 
اآليــة الكرميــة: )فذكــر إن الذكــرى تنفــع املؤمنــن(. وحديثنــا عــن ســورية 
الثورة، ثورة آذار/مارس املســتمرة، وليســت ما يســمى ثورة 8 آذار املســلوبة 
آذار/ منــذ 18  املســتمرة  ثورتنــا  عــن  عــام 1963،حديثنــا  الشــعب  مــن 

مــارس 2011،والــي متــر اليــوم ذكــرى  آخــر وقفــة احتجاجيــة أمــام وزارة 
ليــس  األوىل يف درعــا  الثــورة وشــرارهتا  انــدالع  قبــل  الداخليــة يف دمشــق 
ذكــرايت، بــل حديــث راهــن الســتمرار الثــورة وألهنــا مازالــت بشــكل أو  
آبخــر، وكمــا وصفهــا صديقنــا الــذي غــاب عنــا حديثــا الدكتــور  حســان 
عبــاس والــذي هزمــه املــرض اللعــن أخــريًا بعــد معــاانة طويلــة وصمــود، حيــث 
قــال : } مسوهــا مــا شــئتم انتقدوهــا كمــا احببتــم  اخدعوهــا راودوهــا حتايلــوا 
عليهــا احفــروا األرض حتــت أقدامهــا لونوهــا العنوهــا  افعلــوا مــا شــئتم فهــي 
ومبحــاكاة مــا قالــه غاليلــو  غاليليــه ملرهبيــه، ومــع ذلــك هــي تثــور هــي  ابقيــة 
مل تبــدأ  إالّ لتبقــى حــى تصــل إىل مــا يريــده أهلهــا« حيــاة كرميــة بــال ظلــم وال 
ظالميــة{. وكمــا قــال املفكــر صــادق جــالل العظــم: }إســالمية أو ًعلمانيــة 
دميقراطيــة ليرباليــة أان معهــا ألهنــا ثــورة شــعب ألول مــرة يف اترخينــا ضــد الظلــم 
والقهــر واالســتالب وضــد النهــب والفســاد واالرهتــان للخــارج املعــادي{. 
مل تبــدأ الثــورة الســورية يف 18 آذار/مــارس 2011، فقــد رفــض الشــعب 
الثــوري حكــم البعــث مــن بداايتــه عــام 63 أبشــكال خمتلفــة، فمــن إضــراابت 
أايم مصــادرة احلــرس البعثــي املســمى قومــي حملــالت املواطنــن وأمواهلــم يف 
األســواق والبيــوت واملــزارع إىل ثــورة املناضــل جاســم علــوان املســلحة ضــد 

شــهدت  الــي   64 عــام  االحتجاجــات  إىل  للســلطة،  البعــث  اغتصــاب 
مالحقــة جنــود البعــث للمواطنــن وقتلهــم واعتقاهلــم داخــل اجلامــع األمــوي 
يف دمشــق بقيــادة ســليم حاطــوم وأمــن احلافــظ وغريهــم مــن قــادة انقــالب 
البعث على 8 آذار. وال ننســى نصيب محاة يف نفس التاريخ من العســف 
والظلــم والقتــل واالعتقــال. بعــد عــام 70 ومــا مســي ابحلركــة التصحيحيــة 
،جتلى الرفض يف احتجاجات واســعة يف عيد املولد النبوى عام 72 نتيجة 
االســتفزاز مــن جانــب خمابــرات البعــث وجــالوزة أمنــه، يف كل مــن محــص 
ومحــاة، لتبــدأ بعدهــا املواجهــات املســلحة بعــد عــام 75 بــن املســلحن مــن 
التيــار اإلســالمي والنظــام، لتتبلــور يف عــام 80 حركــة احتجاجيــة واســعة 
شــارك هبا التجمع الوطي الدميقراطي املؤســس حديثًا والذي ضم األحزاب 
الوطنيــة املعارضــة ســلمًيا، والــي دعــت إىل التغيــري الوطــي الدميقراطــي ضــم 
مطالــب ضمنهــا بيانــه األول والــذي تعــرض بعدهــا حلملــة اعتقــاالت واســعة 

طالــت قياداتــه وقواعــده اســتمرت أكثــر مــن مخســة عشــر عاًمــا.
مــن الغريــب أن هــذا البيــان وتلــك املطالــب مــن قبــل التجمــع رفضــت مــن 
الطرفــن، فخرجــت علينــا نشــرة النذيــر الناطقــة بلســان اجلماعــات املســلحة 
لتقــول لنــا عــودوا إىل جحوركــم فاملعركــة بيننــا }أي املســلحن{ وبــن النظــام، 
وكانــت النتيجــة أن انتهــت هــذه املواجهــات لصــاحل النظــام بتدمــري مدينــة 

وقتــل واعتقــال أكثــر مــن ســبعن ألــف غالبيتهــم مــن عنصــر الشــباب.    
اتريــخ البعــث يف ســورية هــو اتريــخ الظلــم والنهــب والقتــل والتشــريد ولــو 
مل يكــن هــذا النظــام مســتمر أبوامــر دوليــة ودعــم إقليمــي وعاملــي، مل يكــن 

ليســتطيع البقــاء وحكــم ســورية وتوريثهــا ضمــن عائلــة واحــدة، لكــن يبــدو 
أن النظــام العاملــي الــذي يكيــل أبكثــر مــن مكيــال حباجــة هلــذا النظــام الــذي 
ضمــن لــه االســتقرار علــى جبهــة اجلــوالن ومــد يــده القــذرة ألنبــل ظواهــر 
األمــة وهــي املقاومــة الفلســطينية ليضعفهــا ويشــتتها ليمهــد ملــا جــرى بعدهــا 

يف أوســلو ووادي عربــة مــن استســالم وتفريــط.    
إن انطالق الثورة السورية يف 18 آذار/مارس ضمن ثورات ما مسي ابلربيع 
العــريب يف كل مــن تونــس وليبيــا ومصــر واليمــن، ومــا تبعهــا يف الســودان 
ولبنان والعراق /كان شــاهًدا على أن أنظمة احلكم العربية يف هذه البلدان 
تعيــش خــارج التاريــخ حتكــم شــعوهبا ابحلديــد والنــار وتنهــب الثــروات وتفقــر 
الشــعب وحــى تلــك الــي جنحــت يف تغيــري الطبقــة العليــا مــن احلــكام يف 
مصــر والســودان وتونــس مل تصــل إىل أهدافهــا ،فتغيــري رأس النظــام وبقــاء 
الدولــة العميقــة يف العــوامل الســفلية جتهــض منجــزات هــذه الثــورات ابالشــرتاك 
مــع قــوى إقليميــة وعامليــة انفــذة ختطــط وتعمــل ألجنــدة مغايــرة ملصلحــة هــذه 
البلــدان وشــعوهبا، والشــرق األوســط اجلديــد الــذي بشــر بــه مفكــرو الغــرب 
وأطــره يف كتــاب شــيمون بــريس رئيــس الكيــان الصهيــوين األســبق، نــرى نــذره 
الواضحــة اليــوم، فبعــد خــراب ليبيــا واليمــن جــاء وقــت التقســيم، والســودان 
ســبق اجلميــع ابلتقســيم، وســورية ولبنــان والعــراق مــازال احلكــم النهائــي مــن 
اإلمربايليــة العامليــة والكيــان الصهيــوين مل يصــدر بعــد، واألدوات الصغــرية الــي 
تلعــب اآلن يف هــذه الــدول ليســت إال بيــادق يف رقعــة الشــطرنج تنتظــر مــن 

حيركهــا لتســتتب األمــور للراعــي األول.

محمد عمر كرداس

آذار وسورية

كاتب سوري

عندمــا بــدأت شــرارة ثــورات الربيــع العــريب فــإن قلــة مــن املراقبــن توقعــوا أن 
جتتــاح الــرايح دمشــق ملعرفــة اجلميــع ابلركــود الشــامل الــذي طغــى علــى احليــاة 
السياســية الســورية علــى امتــداد مخســة عقــود بــن عامــي 1963 و 2011 
ال ســيما يف عهــد آل األســد وهــم مــن وضعــوا اجملتمــع الســوري بكامــل أطيافــه 
حتــت مراقبــة األجهــزة املخابراتيــة وعقاهبــا ملــن يتمــرد علــى الدولــة األســدية 
فســميت ســورية ب ) مملكــة الصمــت ( لــذا كان بشــار األســد مطمئنــاً ألبعــد 
احلــدود وواثقــاً أبجهزتــه وســلطته لدرجــة أتكيــده قبــل أايم مــن انــدالع الثــورة 
الســورية أبن الــرايح لــن تســتطيع اخــرتاق ســورية لــذا أتــى رد الســلطات عنيفــاً 
ومتوحشــاً يف البــداايت األوىل املبشــرة بصحــوة الشــعب الســوري، جربــوا مجيــع 
أنــواع العنــف علــى املتظاهريــن الســلمين إلعطــاء العــربة وليعلــم اجلميــع مــدى 

وحشــية النظــام الســوري والتذكــري بقبضتــه احلديديــة .
تفجــرت بعدهــا الثــورة الســورية يف آذار/مــارس عــام 2011 لتبــدأ مــن درعــا 
وأطفــال درعــا الذيــن محلــوا رايــة البدايــة حــن كتبــوا شــعارات علــى جــدران 

املــدارس ضــد النظــام الســوري منهــا 
إجاك الدور اي دكتور( – و)هللا سورية حرية وبس(.(

توســعت بعدهــا شــرارة الثــورة إىل مجيــع أحنــاء ســورية وانتشــرت بســرعة كبــرية 
لتشــمل البــالد كلهــا خرجــت ســورية بكاملهــا لتقــول لألســد مطالبهــا وهــي 
احلريــة والكرامــة والعدالــة للســورين كلهــم دون متييــز بينهــم فلــم يكتــف النظــام 
الســوري آنــذاك ابلعنــف املمنهــج واملتبــع حنــو املتظاهريــن. وكانــت االعتقــاالت 
ابآلالف بــل اســتخدم النظــام كامــل قوتــه علــى مجيــع االجتاهــات اســتخدم فيهــا 
مجيــع مواقــع التواصــل االجتماعــي والقنــوات ومجيــع منابــره اإلعالميــة وأجهزتــه 
مــن أجــل التحريــض الطائفــي يف وجــه املتظاهريــن والناشــطن مــن الشــباب 
واهتامهــم  ســورية  إىل  بوالئهــم  والتشــكيك  مسعتهــم  وتشــويه  الثائــر  الســوري 

ابإلرهــاب والطائفيــة وأبهنــم غــري مســتعدين ومؤهلــن إىل احلريــة والدميقراطيــة.
ترافــق  ودمشــق  وحلــب  ومحــاة  لتشــمل محــص  بعدهــا  املظاهــرات  اســتمرت 
بعدهــا تعاظــم التظاهــرات وشــعاراهتا مــع تعاظــم القمــع والــدم فمــن شــعارات 
املطالبــة ابحلريــة والكرامــة إىل شــعار الشــعب يريــد إســقاط النظــام، اســتمرت 
مدنيــة  شــعارات  حتمــل  ســلمية  أشــهر كاملــة  ســتة  الســورية  الثــورة  بعدهــا 
ومطالــب مســتحقة ابحلريــة والعدالــة والكرامــة االنســانية لتبــدأ بعدهــا سلســلة 
االنشــقاقات عــن اجليــش الســوري وتشــكيل اجليــش الســوري احلــر بقيــادة أول 
ضابــط منشــق وهــو املقــدم حســن هرمــوش وحتويــل مســار الثــورة الســورية مــن 

ســلمية إىل عســكرية.
عشــر ســنوات مضــت حــول فيهــا األســد ســورية إىل دولــة متوحشــة أرضهــا 
ومساءهــا مســتباحة لتصفيــة الصراعــات الدوليــة فاســتعان يف البدايــة يف إيــران 
وحــزب هللا عــام 2013 حيــث جــاؤوا بدعــم مــادي وعســكري وبشــري مــن 
ميلشــيات طائفيــة فشــلت إيــران وحــزب هللا بعدهــا يف مســاندة األســد فطلــب 
مــن روســيا التدخــل الســريع إلنقــاذه وإنقــاذ نظامــه مــن الســقوط فتدخلــت 
األراضــي  علــى  اإلرهــاب  حماربــة  لكــن حبجــة  عــام 2015 حلمايتــه  روســيا 
الســورية. التدخل الروســي هو الذي حول مســار املعادلة الســورية فاســتعادت 
الســوري عليهــا  النظــام  فقــدان ســيطرة  بعــد  الســورية  املناطــق  روســيا غالبيــة 
ألكثــر مــن 5 أعــوام ويف عــام 2019 أجــربت روســيا النظــام الســوري علــى 
اختــاذ املســار التفاوضــي مــع املعارضــة الســورية عــرب حمــاداثت سوتشــي ويف عــام 
2019 وقــع الرئيــس األمريكــي الســابق دوانلــد ترامــب قانــون قيصــر حلمايــة 

املدنيــن الذيــن تعرضــوا للتعذيــب يف الســجون الســورية. 
عشــر ســنوات مضــت هجــر غالبيــة الشــعب الســوري خــارج وطنــه وقتــل مــا 
يقــارب املليــون شــهيد مــع اهنيــار كبــري للبــى التحتيــة يف ســورية وخــراب معظــم 

البلــدات والقــرى. 
عشــر ســنوات مضــت اهنــار االقتصــاد الســوري واللــرية الســورية ووصلــت إىل 
أرقــام مل تصــل هلــا ال يف اترخيهــا احلديــث وال القــدمي إذ وصــل ســعر الــدوالر 
الواحــد مــا يعــادل أربعــة آالف لــرية ســورية مــع أزمــات ال تنتهــي تواجــه املواطــن 
الســوري مــن أزمــة خبــز إىل كهــرابء إىل انعــدام احملروقــات مــع تصنيــف ســورية 

البلــد األول مــن حيــث األســوأ عامليــاً وال ميكــن العيــش فيــه.
عشــر ســنوات وإىل يومنا هذا تســتمر املظاهرات يف الداخل الســوري واملطالبة 
برحيــل بشــار األســد عــن الســلطة. عشــر ســنوات ومل يرضــخ الشــعب الســوري 
للظلــم واالســتبداد وهنــا يكمــن األمــل فــكل املتغــريات الــي حدثــت والفشــل 
الــدويل يف إجيــاد حــل سياســي خاصــًة بعــد فشــل اللجنــة الدســتورية يف صياغــة 
دســتور للبــالد وتعطيــل النظــام الســوري عمــل اللجنــة ومــع اقــرتاب موعــد إجــراء 
االنتخــاابت الرائســية الســورية كل هــذا يعطــي الســورين أمــاًل ابلتغيــري ولــو أمــاًل 
ضئيــالً ابخلــالص مــن الظلــم والقهــر الــذي عاشــه الشــعب الســوري الــذي دفــع 

الكثــري مــن الدمــاء لنيــل حريتــه والعيــش بكرامــة.
عشــر ســنوات مضــت ومل يســتطع النظــام الســوري وال حلفائــه مــن إعــالن 
هــل  الســؤال  ويبقــى  اآلن  إىل  الصامــد  الشــعب  هــذا  علــى  الكامــل  النصــر 

التضحيــة؟؟ مــن  ســنوات  عشــر  بعــد  الســورين  معــاانة  ســتنتهي 
رمبــا األايم القادمــة ســتحمل لنــا بعــض اإلجــاابت لكــن األكيــد أبن التغيــري 
القــادم ألن إرادة الشــعوب ال تقهــر حــى ولــو بعــد مئــة عــام آمــال وتطلعــات 
كبــرية معلقــة هلــذا العــام للشــعب الــذي مــازال يعــاين إىل يومنــا هــذا الشــعب 
الســوري العظيــم الــذي قــدم أروع البطــوالت ومــا زال يقــدم يف ســبيل حتقيــق 
حلمــه يف بنــاء دولــة دميقراطيــة تســودها احلريــة والكرامــة حتــرتم حقــوق مواطنيهــا 

دون متييــز أو عنصريــة.

آالء العابد     

عشر سنوات على الربيع السوري

كاتبة سورية     
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مقاال

بعــد عشــر ســنوات ومطلــع الســنة احلاديــة عشــرة البــد مــن ســؤال أنفســنا 
بعــد كل هــذا: ملــاذا مل ننجــح؟ حنــن مل نفشــل ومــا زلنــا نقــاوم ونناضــل وطاملــا 

أنــت تقــاوم فأنــت مل تفشــل ولــن هتــزم، لكننــا لليــوم مل ننجــح.
 والســؤال األهــم اليــوم: هــل ميكــن أن ننجــح وهــل ميكــن وضــع حــد إلهنــاء 
هــذا التعثــر والتقهقــر، اجلــواب بــكل أتكيــد نعــم فمعركــة املواجهــة مل تنتــه 
واملاليــن مــن الســورين يرفضــون العــودة الطوعيــة للعبوديــة رغــم أّن قرابــة 
مليونــن إنســان فّضــل العيــش خبيمــة بينــه وبــن عوامــل الطبيعيــة وقســاوهتا 
الشــتوية قطعــة مــن النايلــون أو القمــاش مــن أن يعــود إىل حكــم األســد، 
واليــوم حــى املوالــن ابتــوا يشــعرون أهنــم ضحيــة األســد حســب الظــروف 
الي يعيشــوهنا من فقدان ســبل احلياة األساســية وحتميل الشــعب العقوابت 

ونتائجهــا وهــي عقــوابت علــى األســد وعصابتــه املدانــن دوليــاً.
حنــن اليــوم أحــوج مــا نكــون للرتكيــز علــى اخلطــاب الوطــي اجلامــع قــواًل 
وعمــاًل وليــس اخلطــاب السياســي فقــط، فاليــوم املــوايل والصامــت يســتجري 
مــن الظــروف احملدقــة هبــم وهــذا حيتــاج إىل دور وعمــل ينقــذ الســورين مجيعــاً 
مــن أن يكونــوا ضحيــة هــذا النظــام الــذي يعيــش علــى مأســاة الســورين 

وهــذا دور مهــم حاليــاً.
املعارضــون واملوالــون اليــوم يف خنــدق حريــق األســد الــذي حيــرق بــه اجلميــع 
مــن أجــل بقائــه هــو وزمرتــه، وينبغــي اخلــروج مــن حالــة املــوايل واملعــارض 
ونفكــر ابخلــالص كســورين مجيعــاً طاملــا أن األســد موجــود فاجلميــع عــاىن 

ويعــاين.

فهــم العــامل أن جوهــر القضيــة الفلســطينية ال يكمــن يف حــدود فلســطن 
علــى اخلارطــة وال يف الشــعب الفلســطيي وإّنــا يف احمليــط الــذي ال  يقبــل 
أن يتنــازل عــن قضيتــه املركزيــة وال ميكــن للشــعوب العربيــة أن تتخلــى عــن 
القــدس واملســجد األقصــى، وهــذا مــا جيعــل إســرائيل تعيــش كابوســاً دائمــاً 
مــن احتمــال يقظــة الشــعوب واإلطاحــة ابحلكومــات العميلــة، وقــد ازداد 
وازداد  تونــس  مــن  العــريب  الربيــع  شــرارة  انطــالق  منــذ  ابخلــوف  شــعورها 
خوفهــا أكثــر فأكثــر مــع انــدالع الثــورة الســورية الــي كادت أن تســقط 
وتنقــذ  تتدخــل  لكــي  املنطقــة  يف  أذرعهــا  إىل  فعمــدت  األســد،  نظــام 
النظــام ولكــّن إرادة التحــرر لــدى الشــعب الســوري كانــت أقــوى مــن كّل 
امليليشــيات الــي جلبتهــا إىل الســاحة الســورية علــى اختــالف راايهتــا ، ممــا 
اضطّرهــا لالســتنجاد بروســيا الــي جــاءت بضــوء أخضــر يــكاد يكــون أمميــاً، 
فســمحت لقواهتــا أن تســتخدم مجيــع أنــواع األســلحة مبــا فيهــا احملرمــة دوليــاً 
وهــي مطمئنــة أبهّنــا تــؤدي مهمتهــا بــدون حماســبة أو احتجــاج لطاملــا الراعــي 

الصهيــوين راضيــاً عــن ذلــك.
خــالل العشــر ســنوات املاضيــة ابتــت دوائــر صنــع القــرار يف كّل مــن بريطانيــا 
وأمــريكا تبحــث عــن خمــرج، فقــد فاجأهــم الربيــع العــريب ومعدهتــم االســتعمارية 
تلــو اآلخــر، وكان  مل تســتطع هضــم تســاقط وكالءهــا يف املنطقــة واحــداً 
البــّد مــن تــدارك األمــر واحلفــاظ علــى خنجرهــم يف خاصــرة األمــة )دولتهــم 
املصطنعــة إســرائيل( ـ أقــول بريطانيــا ألهّنــا هــي مــن صنــع لنــا عــدواً نقاتلــه 
ملئــة عــام رغــم أن التاريــخ مل يعــرف عــداوة بيننــا واليهــود علــى مــدى ثالثــة 

اليــوم حنتــاج إىل تفكــري وعمــل خيتلــف عــن الســابق وتوظيــف الطاقــات 
واالمــكاانت توظيفــاً مثاليــاً مفيــداً وليــس صحيحــاً فقــط، فليــس املهــم أن 
أعمــل عمــاًل صحيحــاً فقــط لكــن ينبغــي أن يكــون مفيــداً بشــكل مجاعــي 
يصــب مبصلحــة الســورين مجيعــاً عــرب عمــل دؤوب مرّكــز وليــس ابلعاطفــة 
وحدهــا، فالعاطفــة تثــري احلمــاس للعمــل املرغــوب لكنهــا ال تُنجــزه الســيما 

إذا كان غــري مرغــوب أو رغبــوايً. 
والسياســة هــي فــن إدارة غــري املرغــوب واملمكــن يف ســبيل حتقيــق املرغــوب 
غــري املمكــن. فنحــن نعيــش يف عــامل بوصلتــه املصلحــة واملكاســب وقناعتــه 
هبــا، وال حتركــه القضــااي اإلنســانية اجملــردة، لكــن كيــف ســنكون مقنعــن 
وحنــن غــري منضبطــن وغــري منّظمــن وهــذا يعــي غــري قادريــن علــى تقديــر 

مصلحتنــا واحلفــاظ عليهــا.
آن األوان لنفكــر بطريقــة خمتلفــة وعمــل خمتلــف بوصلتــه مصلحتنــا مجيعــاً 
وليــس أاننيــة األفــراد، وهــل نســأل أنفســنا: ملَ حنتــاج للــدول لرتتــب هياكلنــا 

ولتوحــدان ولتقــرر عنــا، وحنتــاج أحيــاانً مــن يصلــح بيننــا! 
ملَ حنتــاج مــن جيمعنــا ومــن يقــرر عنّــا أحيــاانً؟ مل حنــاول أن نــربئ ســاحتنا 
فنلقــي اللــوم يف ســاحات اآلخريــن.؟ ملَ يســتغلنا كل أهــل التطــرف؟ ابتــداء 
مــن داعــش وقســد إىل ســواهم ليبنــوا أحالمهــم وأوهامهــم فيمــا بيننــا وعلــى 
أرضنــا الــي دفعنــا مثنــاً كبــرياً لتحريرهــا، إال ألهنــم وجــدوا فوضــى يســتطيعوا 
البنــاء بوســطها فمــن ســاهم جبرأهتــم علينــا ســوى عــدم انضباطنــا والفوضــى 
الــي نعيشــها وعــدم قدرتنــا علــى بنــاء حتالفــات وشــراكات دوليــة وإقليميــة.

عشــر قــرانً، بــل العــداوة كانــت غربيــة حصــراً واجملــازر الــي تعــرض هلــا اليهــود 
حدثــت يف أورواب بــدءاً مــن روســيا القيصريــة وانتهــاًء أبملانيــا النازيــة خــالل 
احلــرب العامليــة الثانيــة. إن تــدارك مضاعفــات الربيــع العــريب كان ابخــرتاع 
عــدو آخــر أكثــر وحشــية وأكثــر ختلفــاً واحنطاطــاً ليصبــح هــو العــدو رقــم 
واحــد وتتجــه كّل األنظــار إليــه وترتاجــع إســرائيل يف قائمــة األعــداء إىل 
أن تصــل إىل التطبيــع. ليبقــى العــدو اإليــراين هــو املســيطر علــى خطابنــا 

السياســي والعقــدي ملئــة عــام قادمــة. 
بريطانيــا تصنــع لنــا األعــداء كل مئــة عــام لنبقــى بعيديــن عــن ركــب احلضــارة 
ونســتنزف قــواان وأجيالنــا يف حــروب ال تنتهــي بينمــا بقيــة األمــم تتقــدم.  
مؤمتــر كامبــل بنرمــان الــذي عقــد يف لنــدن 1905 واســتمرت جلســاته حــى 
1907 ودعيــت إليــه بشــكل ســري الــدول االســتعمارية يف تلــك الفــرتة: 
بريطانيــا وفرنســا وهولنــدا وبلجيــكا واســبانيا وايطاليــا. وخــرج املؤمتــرون بوثيقــة 
أطلقــوا عليهــا » وثيقــة كامبــل« نســبة إىل رئيــس الــوزراء الربيطــاين هنــري 
كامبــل ابنرمــان... خالصتهــا منــع العــامل العــريب مــن التوحــد واجيــاد جســم 
دخيــل يعيــق ذلــك للحفــاظ علــى امتيازاهتــم االســتعمارية يف املنطقــة. فــكان 

وعــد بلفــور 1917. ومــن مث إعــالن دولــة الكيــان الصهيــوين 1948.
يذكــر أن كامبــل قــال يف املؤمتــر: » هنــاك علــى شــواطئ البحــر املتوســط 
املقابلــة لنــا شــعب جتمعهــم لغــة واحــدة وديــن واحــد لــو تركناهــم وشــأهنم 
ومــا متتلكــه بالدهــم مــن ثــروات فســتجدوهنم يف بــالدان ولــن تقــوم لنــا قائمــة 
بعدهــا«. بعــد انــدالع الثــورة الســورية العظيمــة، وجســارة الشــباب الثائــر 

ليــس ابألمــاين واألمنيــات حنقــق أهدافنــا وإذا فشــلنا أو مل ننجــح لنســأل 
أنفســنا ملــاذا مل ننجــح وبعــد كل هــذا الكــم الكبــري مل ننجــح. وكمــا قــال أمــري 

الشــعراء أمحــد شــوقي:
وما نيل املطالب ابلتمي    ولكن تؤخذ الدنيا غالاًب

االســتمرار بنفــس التفكــري ونفــس العقليــة ونفــس األداء لــن يعطــي نتيجــة 
خمتلفــة عــن الســابق، واملكــوث حبالــة النقــد والتقــاذف لــن يغــري حــااًل، وقــوى 
مبعثــرة غــري منظمــة كقــوى سياســية وجمتمعيــة وعســكرية لــن تفــرض واقعــاً 

جديــداً خمتلفــاً.
حنتــاج جــرأة يف التفكــري وجــرأة يف التغيــري والعمــل وأن نفكــر خبــالص كل 
الســورين وكل ســورية، فــال قيمــة لقــوى األمــر الواقــع املفروضــة بشــكل أو 
بــروح  العظيمــة أسســها كل اآلابء املؤسســون  آبخــر، ونتذكــر أن ســورية 
وطنيــة الــي مــا لبثــت أن اختطفــت مــن هــذه العصابــة وينبغــي أن نعيدهــا 
مجيعــاً، والبــد أن نؤكــد أن التطــرف هــو صناعــة النظــام يف صفــوف املعارضــة 
يتغلبــون علــى اجلغرافيــة  الوطنيــن  ابتــداًء، وأّن  املعارضــن  وليــس صناعــة 
املقســمة حســب النفــوذ الــدويل إىل ســورية واحــدة يتســاوى فيهــا الســوريون 
مجيعــاً، وأن خالصنــا بقضنــا وقضيضنــا ابالنتهــاء مــن حكــم األســد وزمرتــه.
لتحريــر  الثــورة  ذكــرى  عشــر يف  احلــادي  العــام  ندخــل  وحنــن  حنتــاج  رمبــا 
الســوري وحتريــر تفكــريه ليكــون هــو صاحــب املبــادرة وصاحــب القــرار وهــو 
مــن يرســم مصــريه، ويتفاهــم مــع إخوانــه مــن أبنــاء وطنــه وال ننتظــر مــا خيطــه 

لنــا اآلخــر.

يف مواجهــة الــدابابت الــي نزلــت يف شــوارع درعــا وابنيــاس ومحــص وديــر 
الــزور ودمشــق وريفهــا يف الســنة األوىل، دفعــت مهنــدس السياســة األمريكيــة 
املخضــرم » هنــري كيســنجر« للقــول يف تصريــح لــه نشــرته صحيفــة )ديلــي 
ســكيب( األمريكيــة ســنة 2012:« بعــد عشــر ســنوات، لــن تكــون هنــاك 
إســرائيل«. وهــذا مــا يطــرح تســاؤاًل عــن ســبب هــذا التصريــح الغريــب بعــد 
انطالقة الثورة الســورية؟ وهل استشــعر ابخلطر على إســرائيل عند زوال أهم 
نظــام وضعتــه االمربايليــة يف املنطقــة حلمايتهــا وضمــان اســتمرار وجودهــا؟

رمبا تقرير مل يســّلط عليه الضوء جّيداً يف حينه نشــرته صحيفة االندبندنت 
الربيطانيــة ) القســم العــريب( حتــت عنــوان » آالف االســرائيلين يطلبــون 
الذيــن  اليهــود  عــدد  عــن  فيــه احصائيــة  أوردت  الربتغــايل«  الســفر  جــواز 
 ، اهلجــرة  بقصــد  برتغــايل  ســفر  جــواز  علــى  للحصــول  بطلبــات  تقّدمــوا 
فخــالل مخــس ســنوات بــدءاً مــن 2015 تزايــدت نســبة اإلســرائيلين الذيــن 
طلبــوا اهلجــرة مــن 32% إىل 84% مــن عــدد اليهــود الذيــن تقدمــوا بطلبــات 
اهلجــرة مــن مجيــع أحنــاء العــامل، وهــذا مــا أاثر ) حبســب الصحيفــة( قلقــاً بــن 
السياســين واألمنيــن اإلســرائيلين، ألن هــذه اهلجــرة اآلخــذة ابالرتفــاع قــد 
تغلبــت علــى اهلجــرة إليهــا. طبعــاً هــذا يفّســر لنــا جانبــاً مــن أســباب احلــرب 
الــي شــّنها العــامل علينــا غربــه وشــرقه للحفــاظ علــى بقــااي نظــام اإلجــرام 
األســدي مــن أجــل طمأنــة اإلســرائيلين وثنيهــم عــن التفكــري ابهلجــرة مــن 
إســرائيل، ولكــن ســريورة التاريــخ تشــري إىل انتصــار إرادة الشــعوب مهمــا 

بلغــت التضحيــات وأن إســرائيل إىل زوال كمــا نظــام األســد.

د- زكريا مالحفجي

عشر سنوات: لماذا لم ننجح؟

كاتب سوري

ياسر الحسيني 

إسرائيل بعد عشر سنوات
من عمر الثورة السورية

كاتب وإعالمي سوري
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مقاال

عــرب تفاعــل ملفــت عمــت  الدعــوات واملبــادرات إلحيــاء مميــز للذكــرى 
التواصــل  وســائل  علــى  غــرف  فشــكلت  الســورية،  للثــورة  العاشــرة 
املبــادرات  وإطــالق  األفــكار  وتبــادل  اهلمــم  لتحفيــز  االجتماعــي 
لتوســيع  فيزايئيًــا  التنســيقيات  فاجتمعــت  املنوعــة،  واهلاشــتاكات 
لقــاءات سياســية، وجاهيــة  النشــاطات واملواعيــد،  املشــاركة وحتديــد 
نقابيــة، حتضــريات لوجســتية، انتشــار ألعــالم الثــورة، كتــاابت، رســوم 
وتزيينــات، وقفــات، مظاهــرات أوليــة أقيمــت يف أكثــر مــن نقطــة يف 
واســع  حتــرك  واضــح،  اعالمــي  واهتمــام  واخلــارج،  الســوري  الشــمال 
الشــعبية،  لنشــطاء ووجــوه وسياســين الســتنهاض وتفعيــل احلاضنــة 
ميكــن  املناســبة  هــذه  يف  رفعــت  جديــدة  قدميــة  وشــعارات  مطالــب 
تقســيمها اىل حمــاور ثالثــة، أواًل: ابجتــاه النظــام برفــض ترشــح رئيســه 
لواليــة جديــدة وجترميــه ابإلبقــاء علــى املعتقلــن يف الســجون، القتــل 
علــى  التأكيــد  احملــررة،  املناطــق  علــى  التعــدايت  التعذيــب،  حتــت 
حيــث  املؤثــرة  الدوليــة  القــوى  ابجتــاه  اثنيًــا:  جمرميــه.  مــع  حماســبته 
تركــزت النــداءات بدعــوة تلــك الــدول للتوقــف عــن سياســة املماطلــة 
أســباب  معاجلــة  علــى  وحثهــا  الســورين  آلالم  املطيلــة  والتفامهــات 
القضيــة ال التأقلــم مــع آاثرهــا الكارثيــة والعمــل اجلــاد لتطبيــق القــرار 
2254 والدخول املباشــر ابلعملية االنتقالية وتوفري بيئة آمنة ابإلفراج 
عــن املعتقلــن وعــودة املهجريــن.  اثلثًــا: ابجتــاه القــوى املتصــدرة ابســم 
الثــورة مبســمياهتا املختلفــة مدنيــة عســكرية والطلــب منهــا مجيًعــا القيــام 
لتمــر  وأهلهــا،  الثــورة  ملصلحــة  حقيقيــة  وتوحيــد  إصــالح  بعمليــات 
الذكــرى والتحــركات واملطالبــات الشــعبية يف تصاعــد متنــام تعبــريًا عــن 
رغبــة الســورين للخــالص مــن الواقــع املأســاوي الــذي أوصلهــم إليــه 
الطاغيــة األســدي وداعميــه، ففــي الشــمال الســوري واملهجــر مــازال 
علــى  الطائفــي  النظــام  شــنها  الــي  احلــرب  آاثر  مــن  يعــاين  الســوري 
ثورتــه ومــا نتــج عنهــا مــن ضحــااي، أيتــام، أرامــل، مقعديــن مهجريــن 

ومتــزق لألســر ومــا صاحبهــا مــن فقــر ودمــار وضعــف يف الصحــة، 
قــوى  فشــل  ظــل  يف  األمــن،  فقــدان  البطالــة،  اخلدمــات،  التعليــم، 
إنتــاج مؤسســات متثيليــة ومتخصصــة حقيقيــة  الثــورة واملعارضــة مــن 
فاعلــة، أمــا يف الداخــل الســوري وحتــت ســيطرة النظــام فرغــم زهــوه 
لتعــومي رأســه ابســتعراضات  الفاشــلة  »ابنتصاراتــه »وتكــرار حماوالتــه 
إعالميــة جتميليــة وقــرارات مافيويــة جلمــع األمــوال ولســد العجــز، حيــث 
مــا فتئــت تداعيــات حربــه تفعــل فعلهــا مــع تواجــد االحتاللــن الروســي 
واإليــراين وســعيهما لتوســيع ســيطرهتما علــى الدولــة واملرافــق الرئيســية 
والنفــاذ للنســيج االجتماعــي لكســب والئــه، مــع تزايــد مقدمــات تنــذر 
ابهنيــار اقتصــادي شــامل حيــث ترتاجــع قيمــة اللــرية كل يــوم يرافقهــا 
قلــة للمــواد الرئيســية، غــالء فاحــش لألســعار، انتشــار واســع  للفقــر، 
البطالــة، العنوســة، الســرقات، اجلرميــة، الدعــارة، االنتحــار، شــلل كبــري 
يف التعامــالت التجاريــة واملهــن مــع بــروز مظاهــر وصرخــات متلمــل 
عــام، ويف اجلزيــرة الســورية حيــث التواجــد األمريكــي الداعــم  لقســد 
واجهــة حــزب العمــال الكردســتاين وريثــة الداعشــية يف الســيطرة علــى 
املــدن والقــرى ومــوارد النفــط، الغــاز، امليــاه، احملاصيــل االســرتاتيجية، 
فبعــد التواطــؤ الغــادر مــع النظــام األســدي وضــرب قــوى الثــورة الســورية 
العربيــة والكرديــة واآلشــورية والقيــام ابلعديــد مــن اجملــازر واالنتهــاكات 
وعمليــات هــدم لبعــض القــرى والتطهــري العرقــي فإهنــا تتابــع سياســتها 
األحاديــة الشــوفينية يف إقصــاء املكــوانت الوطنيــة عربيــة كرديــة وغريهــا 
واللعــب ابهلويــة الثقافيــة والسياســية واملراوغــة بــن األمــريكان والــروس 
وااليرانيــن والنظــام بغيــة االعــرتاف بســيطرهتا النهائيــة علــى املنطقــة  

عــرب طــرح الفدراليــة بشــروطها كمقدمــة النفصــال الحــق.
يف هذه االطاللة الســريعة على املشــهد الســوري تســاؤالت عدة تدور 
بــن الســورين تصاحــب حراكهــم بعــد عشــر ســنوات مــن احلــرب الــي 
شــنت علــى ثورهتــم والنتائــج الكارثيــة الــي حلــت هبــم، هــل ســيبقى 

النظــام ورئيســه كمــا هــو بسياســاته القمعيــة واملافيويــة ألمــد طويــل، هــل 
ــا مــن قبــل إســرائيل وبعــض الــدول العربيــة بغــض  ســيجد منفــًذا تعوميًي
نظــر أمريكــي أوريب مــع إصــرار كل مــن روســيا وإيــران علــى بقائــه، 
مناطــق  وهــل ستســتقر  الداخــل،  شــعب  ســيتحمل  مــدى  أي  وإىل 
النفــوذ للــدول األربعــة الرئيســية املتواجــدة علــى األرض الســورية لتصبــح 
ــا تقســيمًيا لوقــت غــري معلــوم، مــا مســتقبل ماليــن الالجئــن يف  واقًع
الشــمال الســوري والدول اجملاورة والعامل، ماذا عن قضية املعتقلن، ما 
مســتقبل الشــمال الســوري هل ســيبقى احلال على ما هو عليه مهدًدا 
ابالجتيــاح كل حــن معتمــًدا علــى املســاعدات والبــطء يف املشــاريع 
وقــوى  والفاعليــة  التمثيــل  يفتقــد  هزيــل  ائتــالف  بقــاء  مــع  اخلدميــة 
عســكرية خمتلفــة منهجيًــا ومصلحيًــا وغــري منضبطــة مهنيًــا مــع تكرارهــا 
النتهــاكات حبــق املدنيــن كــرد وعــرب وخاصــة يف مدينــة عفريــن ومــا 
حوهلــا، ضعــف قضائــي وشــرطي واضــح، تواجــد حكومتــن متنافرتــن 
بــن إدلــب وريــف حلــب، جمالــس حمليــة غــري منتخبــة يغلــب عليهــا 
االنعــزال واملناطقيــة، منظمــات غــري منضبطــة يف األداء واألولــوايت. 
ويف احملصلــة الدوليــة هــل ســيحصل اتفــاق أمريكــي روســي ابلتفاهــم مــع 
دول اإلقليــم لرعايــة احلــل السياســي والعمليــة االنتقاليــة، تســاؤالت 
مشــروعة بعــد كثــري التضحيــات وتــدين الثقــة بقــوى الداخــل واخلــارج، 
فقــوى الثــورة واملعارضــة وحاضنتهــا اليــوم هــم أمــام حقيقــة مــرة لتــآكل 
قواهــم وفقداهنــم لقرارهــم املســتقل، فهــم أمــام مســارات عــدة، إمــا أن 
تتحول قضيتهم ملشــكلة إنســانية مؤجلة توضع يف أدراج النســيان، أو 
يفــرض احلــل الــدويل بغــري مــا تشــتهي ســفنهم علــى حســاب مبــادئ 
ونــداءات  حلــراك  ويصغــوا  لبعضهــم  يتواضعــوا  أو  ثورهتــم  وأهــداف 
الشــعب الثائــر ليتكاتفــوا وينظمــوا أنفســهم ويوحــدوا قواهــم املختلفــة 
عــرب مأسســة الســتعادة الثقــة وصالبــة الشــوكة، لينهضــوا مــن جديــد 

ويفرضــوا احرتامهــم ورؤيتهــم الثوريــة الوطنيــة لســورية املســتقبل.

طموحــات  مســاء  يف  تشــرق  احلريــة  مشــس  بــدأت  عــام 2011  يف 
الشــعوب العربيــة. وفجــأة وبــدون مقدمــات، شــعرت الشــعوب العربيــة 
أنــه وبعــد طــول انتظــار وصــل قطــار العــدل جيــر مــن ورائــه قاطــرات 
احلريــة واألمــل واملســتقبل اجلميــل للحاضريــن وكذلــك للجيــل القــادم. 
بــدأت األضــواء تســطع مــن تونــس لتمــر علــى مصــر فليبيــا فاليمــن 
وســورية. ولكــن مل تــدرك تلــك الشــعوب أن هنــاك مــن هــو داخلهــم 
ومــن بــي جلدهتــم مــن ســيكون ضدهــم وهــم ميلكــون مــن القــوة، كل 
أدوات هذه القوة من سلطة ونفوذ ومال. كما مل تدرك الشعوب أن 
هنــاك مؤامــرة حتــاك ضدهــم وكان للثــورة الســورية طابًعــا خاًصــا وخمتلًفــا 

بــوادر جناحهــا.  األقــل  علــى  أو  الشــعوب جناحهــا  أثبتــت  أن  بعــد 
فخــرج الشــعب الســوري يرقــص ويغــي حامــاًل الــورود وزهــور اليامســن 
نظــام  قبــل  مــن  الصــدور  برصــاص يف  قوبــل  ذلــك  أن  إال  الشــامي 

الطاغيــة األســدي.
تكالبــت كل األمــم وأغلقــت يف وجهــه األبــواب العربيــة والغربيــة ومل 
حتفــظ احلكومــات العربيــة مجيــل الشــعب الســوري الــذي فتــح أبوابــه 

لــكل العــرب وقــت األزمــات. – لبنــان – العــراق – مثــااًل. 
اترة  وللصحــاري  اترة  لألمــواج  فريســة  وتركتهــم  احلكومــات  قامــت 
تشــريد  علــى  مكتــوب  غــري  ضمــي  بعقــد  اجلميــع  واتفــق  أخــرى. 
الشــعب الســوري حــى ابتــت األســرة الواحــدة املكونــة مــن مخــس أفــراد 
موزعــة علــى مخــس قــارات. وبعــد مــرور عقــد كامــل وضحــت الصــورة 
بــكل أبعادهــا حيــث أن املقصــود مــن ذلــك أن تكــون ســورية هــي 
احملطــة األخــرية لالمتــداد الثــوري وغــريه لباقــي الشــعوب الــي تعيــش 
يف كنــف النظــم امللكيــة الــي مل متســها املوجــات الشــعبية، وأن يكــون 

الشــعب الســوري هــو مضــرب املثــل الواضــح للشــعوب الــي أتمــل يف 
التحريــر ليــس مــن االســتعمار – ولكــن مــن الداخــل أيًضــا.

الســوري  الشــعب  مــن  بعًضــا  الــي حتتضــن  الــدول  أصبحــت  كمــا 
تفتخــر علــى أهنــا مل تــن علــى أرضهــا خميمــات هلــم رغــم أن املواطــن 
الســوري أينمــا حــل يف أرض يضيــف إىل خصوبتهــا خصوبــة. وإىل 
اقتصادهــا انتعاًشــا ومل يكــن يوًمــا عبئًــا علــى كاهــل احلكومــة أو أي 
مســؤول. بــل يعمــل ويعلــم اآلخريــن ومازالــت ابتســامته علــى وجهــه 
رغــم اجلــروح العميقــة ومــع كل الســواد، إال أنــه مــازال هنــاك أمــل يلــوح 
يف األفــق مــن خــالل تعامــل الشــعوب العربيــة مــع الشــعب الســوري 
يــدل  العربيــة، وذلــك  التعامــل العكســي مــن قبــل احلكومــات  رغــم 
علــى أن الشــعوب العربيــة يف واٍد واحلكومــات يف واٍد آخــر، وال تعــرب 
بــل ختشــى علــى عروشــها الزائلــة.  ابلضــرورة عــن رغبــات شــعوهبا. 
لنقــول ملواطنيهــا أنــه جيــب علــى الثــورة العربيــة الوقــوف عنــد حمطتهــا 

األخــرية وهــي حمطــة ســورية.

يوسف الغوش

يوسف المطعني

كاتب سوري

كاتب ومحامي مصري

الثورة السورية في عامها العاشر
بين مشهدية المأساة ومالمح المستقبل

الثورة السورية.. والمحطة األخيرة 
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Savaşın başladığı günden bu yana Suriye konusunda her alanda yardım faaliyetlerini sürdüren 
Derneğimiz, Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerde ki kardeşlerimize yardımlar ulaştırmaya 
devam ediyor. Acil olarak gıda, giyim, battaniye ve yakacak ihtiyaçlarının öncelendiği yardım 
dağıtımlarında çocukların kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.Suriye konusunda bugüne ka-
dar, kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemeyen, dünyaya örnek olan bir hassasiyet gösteren 
halkımızı, yurtlarından ayrılmayarak yeni bir hayat kuran kardeşlerimize az çok demeden katkı 
sağlamaya davet ediyoruz.
AYRINTILI BİLGİ İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında de-
taylı bilgi alabilirsiniz.

İyiliğiniz, minik kalplerin kocaman yüreklerini ısıtmaya yeter! 
İyiliğiniz, üşüyen ellerin ısınmasına yeter!
İyiliğiniz, kışın soğuğunda güneşin doğmasına yeter!
Bu kış kimse üşümesin…
İyilik Derneği olarak, İdlib halkının kış şartları, yağışlar, savaş ve açlıkla mücade-
lesinde destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleri ile İdlib için 
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını
(0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

يعيــش أهلنــا الذيــن جلــأوا إىل املنطقــة احلدوديــة مــع تركيــا - مــن أجــل احليــاة- يف ظــروف قاســية للغايــة يف مــدن اخليــام 
الــي أقيمــت هلــم؛ وذلــك بســبب األوضــاع الراهنــة الــي أشــعل وقودهــا النظــام  وقواتــه يف ســوراي، واجلماعــات )اإلرهابيــة( 
الــي هتاجــم  منــازل  املدنيــن  ممــا  اضطرهــم لرتكهــا بشــكل عاجــل؛ جيــب علينــا أتمــن  وشــراء املــواد  الغذائيــة األساســية 

والرضاعــة وحفاضــات األطفــال واألغذيــة والبطانيــات واملالبــس ومعــدات املطبــخ املتنقلــة. 
وإننــا يف هــذا الســياق، ندعــو شــعبنا -الــذي لــن يتــواىن يف تقــدمي دعمــه الســخي، والــذي أظهــر مشــاعر أخويــة صادقــة 

أضحــت أنوذجــا للعــامل كلــه- للمســامهة، مــن أجــل مواجهــة هــذه املوجــة الكبــرية مــن اهلجــرة.
 ميكنكم احلصول على معلومات مفصلة حول آلية التربع من خالل االتصال على الرقم: )08507773344( 

*خريك يكفي لتدفئة القلوب الكبرية والصغرية
* خريك يكفي لتدفئة األيدي الباردة

* خريك يكفي لكي تشرق الشمس يف برد الشتاء
* ال ينبغي ألحد أن يشعر ابلربد هذا الشتاء 

بصفتنا مجعية اخلري، نواصل دعم أهالينا يف إدلب يف كفاحهم ضد ظروف الشتاء واألمطار واحلرب واجلوع.
 بدعم املتربعن سنواصل العمل اجلاد من أجل إدلب وأهالينا يف إدلب.

ميكنكم احلصول على معلومات مفصلة حول آلية التربع من خالل االتصال على الرقم: )08507773344( 

سوريا تنتظر تبرعاتكم

األيدي الباردة تحتاج إلى يد الخير ... 

SURİYE BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR 

Üşeyen ellerin iyilik elinize ihtiyacı var…
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Yeşil Umut Derneği’nin İçişleri Bakanlığının desteği ile hazırladığı “Ortadoğu Medya 
Akademi Projesi” kapsamında; Gazetecilik, Metin Yazarlığı, Muhabirlik, Yeni Medya, Fo-
toğrafçılık ve Kamera Kullanımı kursları başladı. 6 dalda yapılan kurslarda bir yıl boyu-
nca ücretsiz eğitim verilecek. Ortadoğu Medya İletişim Merkezi’nin koordinasyonunda 
yapılan kurslarda Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültel-
erindeki hocalar da derse girecek. 

ضمــن نطــاق »مشــروع أكادمييــة الشــرق األوســط لإلعــالم« الــذي أعدتــه مجعيــة يشــيل أومــوت بدعــم مــن وزارة 
بــدأت دورات الصحافــة وكتابــة التقاريــر والتصويــر الفوتوغــرايف واســتخدام الكامــريا ووســائل  الداخليــة الرتكيــة. 
التواصــل االجتماعيــة احلديثــة. ســيتم توفــري التعليــم ملــدة عــام واحــد يف الــدورات اجملانيــة يف 6 جمــاالت خمتلفــة. 
يف الــدورات الــي يتــم تنظيمهــا بتنســيق مــن قبــل مركــز الشــرق األوســط لإلعــالم، ســيلقي احملاضــرات أســاتذة يف 

كليــات االتصــال جبامعــة غــازي عنتــاب وجامعــة حســن كاليوجنــو. 

Ortadoğu Medya Akademi Projesi Kursları Başladıبدأ دورات مشروع أكاديمية الشرق األوسط لإلعالم

Suriye’nin Azez, Cerablus, Afrin ve El-Bab kentlerinde faaliyet gösteren Anadolu Kültür 
Merkezlerinde İşrak Gazetesi yazarlarının katılımıyla düzenlene haftalık seminer kuşağına 
Afrin oturumu ile devam edildi. 4 Mart Perşembe günü Afrin Anadolu Kültür Merkezi’nde 
yapılan seminere İşrak Gazetesi’nden şair yazar Hasan Ennifi konuk oldu. “10. Yılında Su-
riye Devrimi” başlığı ile yapılan seminere çok sayıda dinleyici katılarak ilgi ile takip etti.
Seminer kuşağının ilki 24 Şubat Çarşamba günü İşrak Gazetesi yazarı Yasir El Hüseyni’nin 
katılımıyla Azez Kültür Merkezinde yapılmıştı. Bülbülzade Vakfı, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile Suriye’nin Azez, Cerablus, El-Bab, Afrin 
kentlerinde inşa edilen Anadolu Kültür Merkezleri’nde haftalık olarak yapılması planla-
nan seminerlere İşrak Gazetesi yazarları konuk oluyor.

اســتمرار النــدوات األســبوعية الــي تنظــم مبشــاركة كتــاب صحيفــة إشــراق يف مراكــز األانضــول الثقافيــة  يف مــدن اعــزاز 
وجرابلــس وعفريــن والبــاب. 

حــل الشــاعر والكاتــب حســن النيفــي ضيفــا علــى النــدوة الــي أقيمــت يف مركــز األانضــول الثقــايف يف مدينــة عفريــن  يــوم 
اخلميــس 4 آذار. وحضــر النــدوة الــي محلــت عنــوان »عقــد مضــى مــن عمــر الثــورة« عــدد كبــري مــن اجلمهــور.

أقيمــت النــدوة األوىل مــن سلســلة النــدوات يف مركــز اعــزاز الثقــايف ، يــوم األربعــاء 24 فربايــر ، مبشــاركة الكاتــب الصحفــي 
ايســر احلســيي. كتــاب صحيفــة إشــراق ســيكونون ضيــوف النــدوات األســبوعية املقررعقدهــا يف املراكــز الثقافيــة األانضوليــة 
املقامــة يف مــدن اعــزاز وجرابلــس والبــاب وعفريــن ابلتعــاون مــع وقــف بلبــل زادة ورائســة األتــراك يف اخلــارج واجملتمعــات  

.)YTB( ذات الصلــة

Anadolu Kültür Merkezlerinin seminerleri devam ediyorاستمرار الندوات في مراكز األناضول الثقافية 
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Ülkemizde ikamet eden engelli Suriyeli misafirlere yönelik çalışmalar yapan Sened 
Derneği yönetim kurulu başkanı Sait Nahhas, uygulama müdürü Erkan Tnirğan ve Suriye 
Topluluğu Başkanı Mustafa Alhuseyin’den oluşan heyet Bülbülzade vakfını ziyaret etti. 
gerçekleştirilen ziyarette Bülbülzade vakfın başkanı Turgay Aldemir ile görüşen heyetle 
çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle Türkiye içinde ve Kuzey Suri-
ye’de ortak yapılacak projeler üzerinde fikir teatisinde bulunuldu. 

Ortadoğu Medya İletişim Merkezi tarafından TRT Kürdi için çekilen 
Rênas (Yol Gösteren) programının yeni sezon çekimleri devam edi-
yor. Suriyeli âlim ve mütefekkir Prof. Dr. Mustafa Müslim tarafından 
sunulan program, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi TV Stüdyosun-
da çekiliyor. Pandemi nedeniyle ara verilen 13 bölümlük yeni se-
zonun çekimlerinde Kur’an-ı Kerim’deki kısa surelerin tefsirleri, nü-
zul zamanları, peygamber efendimizin hayatından örnekler, güncel 
hayattaki karşılıkları gibi birçok konu izleyicilerle paylaşılıyor. Pro-
gramda stüdyodaki katılımcılardan ve sokak röportajlarında izley-
icilerden gelen sorular da cevaplanıyor.
Rênas (Yol Gösteren) programını Pazar günleri saat 10.30’da TRT 
Kürdi kanalından izleyebilirsiniz.

زار وفد مكون من سعيد حناس رئيس جملس إدارة مجعية سند الي تعمل خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة من السورين 
املقيمن يف تركيا، واملدير التنفيذي إركان تنريجان ، ورئيس اجلالية السورية يف غازي عنتاب مصطفى احلسن ، وقف 
بلبل زادة يف مدينة غازي عنتاب. خالل الزايرة التقى الوفد بتورغاي الدمري ، رئيس وقف بلبل زادة، وتبادلوا وجهات 

النظر حول األعمال الي سيقومون هبا يف املستقبل خاصة يف تركيا ومشال سوراي. 

يستمر تصوير املوسم اجلديد لربانمج Rênas )املرشد( ، يف استديوهات مركز الشرق 
.TRT Kürdi األوسط اإلعالمي لصاحل قناة

يف  تصويره  يتم   ، مسلم  مصطفى  أ.د.  السوري  واملفكر  الباحث  يقدمه  الذي  الربانمج 
استوديو تلفزيون مركز الشرق األوسط لإلعالم. يتناول املوسم اجلديد املكون من 13 حلقة 
القرآن، و  القصرية يف  السور  اجلائحة، مواضيع عديدة مثل تفسري  توقف بسبب  والذي 
أوقات نزوهلا، وأمثلة عنها من حياة نبينا ، ويتم مشاركة أثرها يف حياتنا اليومية مع اجلمهور 
واملستمعن. يتم أيًضا يف الربانمج الرد على أسئلة املستمعن يف االستوديو ومن اجلمهور 

يف مقابالت الشوارع. 
األحد  يوم   TRT Kürdi قناة  على  )املرشد(   Rênas برانمج  مشاهدة  ميكنكم 

الساعة 10:30 صباحا.

بدأ تصوير الموسم الجديد من برنامج المرشد

زيارة جمعية سند لوقف بلبل زادة 
Sened Derneği’nden Bülbülzade Vakfına Ziyaret 

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Tem-
silcilik tarafından Mart ayının ilk haftası 155 çocuğa kıyafet yardımı yapılırken 10 ail-
eye de gıda yardımı yapıldı. 
Kıyafet yardımı için gelen ailelere bir de seminer düzenlendi. Fadime Erkan tarafın-
dan sunulan seminerde en büyük nimet nedir sorusuna cevap aranırken; iman ve 
hidayetin insanlar için en büyük nimet olduğunun altı çizildi.  Yine Fatiha Suresi ve 
insanlığa mesajları, Kur’an’ın tutulacak kopmaz kulp olduğu vurgulandı. 
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinden 50 gönüllü genç, İyilik 
Derneği Yardım Koordinasyon Merkezi merdivenlerini rengârenk figürlerle boyadı. 
Çizilen figürler özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.

تستمر ممثلية مجعية اخلري يف غازي عنتاب مبساعدة احملتاجن. يف األسبوع األول من شهر مارس ، مت تزويد 155 
طفاًل مبساعدات املالبس وحصلت 10 عائالت على مساعدات غذائية من قبل مكتب ممثلية مجعية اخلري.

كما مت تنظيم ندوة توعوية للعائالت الي أتت للحصول على املساعدات. يف الندوة الي قدمتها فدمية إركان 
وأثناء البحث عن إجابة لسؤال ما هي أعظم نعمة؛ مت التأكيد على أن اإلميان واهلداية أعظم بركات للناس. كما 
مت التأكيد على أن سورة الفاحتة ورساالهتا لإلنسانية مهمة جدا. من انحية أخرى ، قام 50 متطوًعا شااًب من 
مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرايضة بطالء درج مركز تنسيق املساعدات التابع جلمعية اخلري أبلوان زاهية 

ورسومات خمتلفة حبيث كانت الرسومات موضع تقدير خاص من قبل األطفال.

استمرار المساعدات دون انقطاع

Yardımlar Ara Vermeden Sürdürülüyor

Rênas Programının Yeni Sezon Çekimleri Başladı
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ينطــوي مفهــوم الســلطة علــى جوانــب معنويــة وأخالقيــة كمــا يشــتمل علــى العديــد مــن الــدالالت املختلفــة 
حبســب نطاقهــا وماهيتهــا، وتتعــّدد أنــواع الســلطة بنــاءاً علــى مصادرهــا املتحــّدرة مــن النــّص أو الثقافــة 
الســائدة أو الشــخص، ولعــّل الســياق األعــّم لتجســيد الســلطة هــو يف ورودهــا مبعــى القــوة والقــدرة حلائزهــا 
أو املكلــف هبــا علــى اختــاذ القــرار وإنفــاذه. أمــا الســلطة الشــرعية حبســب »ماكــس فايــرب« فهــي تلــك الــيت 

يــرى فيهــا كل مــن احلاكــم واحملكــوم أهنــا مشــروعة ومــربّرة.
لقــد تطــّور مفهــوم الســلطة عــرب التاريــخ ابلتــوازي مــع تطــّور نظــم اجملتمعــات السياســية بــدءاً مــن العائلــة مثّ 
القبيلــة وصــواًل إىل الدولــة ابملعــى احلديــث واملعاصــر، أي دولــة القانــون واملؤسســات. كذلــك انتقــل مفهــوم 
الســلطة مــن كونــه جتســيدًا لعنصــر اإلكــراه الناجــم عــن هزميــة الضعيــف أمــام القــوّي وخضوعــه لــه إىل أن 
ــة، أي الشــعب، بوصفــه مصــدراً هلــا وُمتصّرفــاً هبــا، يعــرّب عنهــا  جتّســدت الســلطة يف جممــوع مواطــين الدول
إبرادته احلّرة من خالل مباشــرة نظامه السياســي لوظائفه يف التشــريع، ويف رســم السياســات ووضع اخلطط 
وتنفيــذ املشــاريع املختلفــة، حبيــث يفــّوض الشــعب عــددًا مــن ممثليــه مبمارســتها لتســيري مصاحلــه املختلفــة يف 
مجيــع شــؤونه السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغــري ذلــك، ومبــا حيقــق مطالبــه ويلــي احتياجاتــه ورغباتــه 

الراهنــة واملســتقبلية. 
لعــّل اجلانــب األهــّم لتبلــور مفهــوم الدولــة احلديثــة وتطــّوره هــو يف اخلــالص مــن وهــم قدســّية »الدولــة/
املعبــد«، ويف التحــّرر مــن أكذوبــة املقــّدس البشــرّي »احلاكم/اإللــه«، حيــث انتقلــت اجملتمعــات اإلنســانية 
إىل أنســنة كليهمــا فلــم تعــد العالقــة بــني احلاكــم واحملكــوم هــي بــني الســيّد املالــك املطلــق والعبــد اململــوك 
املقّيــد، إمنــا غــدت عالقــة عقديــة مؤقتــة، بــني اخلادم/املوظــف املكّلــف وبــني املخــدوم/ مصــدر التكليــف، 
ــن والتزاماهتمــا، وحقوقهمــا  ــات كّل مــن الطرفــني املتعاقدي ــاً بدقــة صالحّي حيكمهــا الدســتور والقوانــني مبّين

ومســؤولياهتما املتبادلــة.  
ها هي البشــريّة متضي يف القرن الواحد والعشــرين خبطى واســعة ومتســارعة تراكم إجنازاهتا اهلائلة يف ميادين 
العلــوم اإلنســانية والطبيعيــة كافــة، مــع ذلــك ال تــزال بعــض اجملتمعــات تعــود القهقــرى حنــو ظلمــات القــرون 
الوســطى بفعــل نظــم الطغيــان الــيت أتسســت علــى االنتمــاء العصبــوّي التمييــزي، وامتطــت األيديولوجيــات 
اجلامــدة املتشــددة، لتصــل إىل احلكــم، غالبــاً، مبحــض القــوة القهريّــة وعــرب االنقــالابت العســكرية، متشــحة 

ابلشــعارات والتســميات الطوابويــة الكاذبــة. 
يف املثــال الســورّي األكثــر وضوحــاً ومأســاوية، جــرت حماولــة مســتميتة للعــودة ابلتاريــخ إىل بداايتــه املمهــورة 
ابلــدم بغيــة أتبيــد حكــم الطاغيــة وســلطته املطلقــة، فقــد امتهــن نظــام األســد الديكتاتــوري اجلرميــة هنجــاً 
وعنــواانً عريضــاً لسياســاته عــرب املمارســة العنفيّــة القمعيّــة حبــق اجملتمــع ومــا يتصــل بــه مــن حيــاة إنســانية، ومــن 
خــالل تدمــري كل مــا أجنزتــه خنبــه مــن أبنيــة ثقافيــة وحضاريــة، وختريــب منظومــات القيــم املدنيــة املؤسســية 
الــيت تشــكل جوهــر الســلطة يف الدولــة احلديثــة، واســتبداهلا بنظــم بدائيــة هّشــة ومفّوتــة. إّن هــدم البــى 
األخالقيــة والقيميــة واســتبداهلا مبصفوفــات فاســدة وابئــدة، وخلــق االنقســامات وتعميــق الشــروخ اجملتمعيــة، 
كان الفعــل األخطــر ملــا لــه مــن األثــر البالــغ يف ارتــكاس املشــروع النهضــوي اهلــادف إىل بنــاء الدولــة الوطنيــة 

الدميقراطيــة، بــل والحقــاً يف اهنيــار الدولــة وبناهــا املؤسســية وركائزهــا الوطنيــة.
فيمــا عــدا املؤسســات األمنيــة الــيت تناســلت وتكاثــرت مل تعــد الســلطة يف وعــي الســورّي ترتبــط ابملؤسســة 
بقــدر ارتباطهــا ابألشــخاص وأمسائهــم الــيت يكفــي ذكــر أحدهــا الســتحضار مــدى نفــوذه وإرثــه الضخــم مــن 
االنتهــاكات واجلرائــم املرعبــة، كمــا أّن جمّســمات احلكــم »املــدين« مل تكــن ســوى نســخ كربونيــة عــن الثكنــات 
العســكرية ذات الرتاتبيــة القائمــة علــى الــوالء والطاعــة العميــاء، مل يبــق مــن مؤسســات النظــام الدميقراطــي 
األســبق ســوى هيــاكل صوريــة مشــّوهة ومفّرغــة مــن مضموهنــا تفتقــد إىل التقاليــد التنظيميــة املنضبطــة 
ــة تفتقــر إىل املشــاعر اإلنســانية  واملشــبعة بــروح اإلخــالص للَقَســم الوظيفــي، متــأ شــواغرها مســوخ روبوتّي
والــذكاء واحلــّس اإلبداعــي، وتســرّيها مجلــة مــن الغرائــز البيولوجيــة ال ميكــن إشــباعها إال عــرب االخنــراط يف 
بوتقــة الفســاد واإلفســاد املمنهــج، واســتغالل مواقــع »املســؤولية« الــيت أســندت إليهــا وفــق حســاابت 

الطاغيــة السياســية واألمنيــة ولتخــدم مصاحلــه فقــط. 
أخــرياً لقــد حتولــت الســلطة املشــروعة واملــربرة بفعــل قراصنــة احلكــم اجلــدد إىل تســلط، واحنــدر مفهومهــا يف 
ســورية مــن كوهنــا وســيلة خلدمــة مصــاحل اجملتمــع يف الســيادة واألمــن والعدالــة والتنميــة والرفــاه، إىل أداة، بــل 
وهــدف ميّكــن املتســلط مــن اضطهــاد املواطــن وقهــره وإذاللــه، ومــن ممارســة االســتبداد واإلرهــاب والعــدوان 

علــى اجملتمــع. 
 إّن العــودة إىل املعــى احلقيقــي ملفهــوم الســلطة املشــروعة وإىل شــرعّية مــن تســند إليــه ويفــّوض ابلقيــام 
أبعبائهــا لــن تتــم إال ابإلرادة املوحــدة ألحــرار ســورية وهــي الكفيلــة وحدهــا بتحقيــق االنتصــار لثورهتــم.

 السلطة والطغيان

شاعر وكاتب سوري

ي
ّ

عصام حق

هدير الصمت

سامهًا املدينِة  ابب  على  وقفُت 
يهدُر الصمِت،  ابلَغ  صمتاً  أراقُب 

دمعٍة أوجاِع  غرَي  فيها  أَر  ومل 
وتزِفُر الدايِر،  أبطالِل  تغصُّ 

دوننا الباَب  أغلَق  من  هلا:  فقلت 
يكبـُُر ابلقلِب  كاَن  حلماً  وصادَر 

وأهَلها الولوَد،  األرض  أحرَق  وَمن 
ُيسعَُّر حقداً  الناَر  فيها  وأضرَم 

حقَلنا الريُح  هذه  أحالْت  وكيف 
ُ؟! وتصِفر  فيه،  الريُح  تغيّن  يباابً 

-----
رَجًَّة ابلليِل  اجلسُر  ورُجَّ  فأغضْت، 

تزجمُر هتاوْت  أشالًء  وبُعِثَر 
والرؤى النوَر  تنهُش  ذائٌب  ومّرت 

ومتكُر للجماِل،  عيناً  وتفقأُ 
حزينًة وهلى  النهِر  ْضلوُع  فأّنت 

وتبحُر الصباِح  أوصاَل  تلملم 

-----
درهبا شرايني  يف  وحيداً  فسرُت 

وأنِكُر ابلوجوه،  عيّن  أُفّتُش 
بيتنا واحلبِّ  القلِب  بني  كان  هنا 

منظُر واجلفِن  العنِي  بني  كان  هنا 
غصونِه بني  الفجِر  زقزقاُت  هنا 

أخضُر للمواسِم  حقٌل  كان  هنا 

-----
رقادِه رفوف  من  كتاٌب  وهبَّ 

يتفّكُر هادائً  حبضين  وأغفى 
والنوى والقهَر  اهلجَر  فيه  ألقرَأ 

يظفُر البّد  احلقَّ  أن  وأقرأ 

-----
فإنُّه يوماً  الشمِس  نور  غاَب  إذا 

سيظهُر الظالُم  يعانْدُه  ومهما 

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
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س
الق ابلعــودة لبــداايت اتريــخ االنســان جنــد أنــه اســتعمل الرســم كإســقاطات عــن حياتــه 

هــذه  متطلبــات حياتيــة(.  متاعــب، طقــوس،  )خــوف،  يتضمنهــا  الــي  اليوميــة 
األمــور اكتشــفناها عنــه يف رســومات  يف الكهــوف واألماكــن الــي كان يتخذهــا 
منــزال لــه، ورأينــا كيــف اســتطاع إســقاط خوفــه مــن احليــوان والعوامــل الطبيعيــة 
للتأليــه والعبــادة،  كالرعــد والــربق، وكيــف تطــورت هــذه األمــور حــى وصلــت 
بــال شــك مل تتوقــف عنــد هــذا احلــد، بــل تطــورت مــع تطــور االنســان وفــق تطــور 
تقنيــات احليــاة ودخــول العمــارة وتســخري املعــدات الالزمــة، ولكــن بقــي الرســم 
وســيلة أوىل للتعبــري عــن حالتــه أو ختليــد مــا يقــوم بــه، أكــرب مثــال الفراعنــة وكيــف 
اســتعملوا الرســم علــى اجلــدران ليعــربوا عــن كل مــا حيــدث هلــم حبياهتــم اليوميــة، 
خلــدوا انتصاراهتــم وطقوســهم التعبديــة، خلــدوا آهلتهــم الــي عبدوهــا، مل يقتصــر 
األمــر علــى الفراعنــة بــل وجــدانه لــدى اإلغريــق واهلنــود والرومــان، مبعــى آخــر 

وجــدت هــذه االســاليب أينمــا وجــد االنســان. 
بــال شــك تطــورت هــذه الظاهــرة حــى أوصلتنــا إىل فــن املستشــرقن حيــث عــرف 
القــرن الثامــن عشــر تدفقــاً غربيــاً ابجتــاه الشــرق بلــغ درجــة اهلــوس مــن خــالل 
هجــرة مئــات املغامريــن والرحالــة واألدابء والرســامن والباحثــن عــن املــال واملتــع 
واالكتشــافات اجلديــدة، كانــت هجراهتــم مكثفــة خصوصــا ابجتــاه بلــدان املغــرب 
العــريب ومصــر وبــالد الشــام والعــراق، مسيّــت هــذه اهلجــرات فيمــا بعــد  ابســم 
»االستشــراق«،  اقرتنــت يف رؤيتهــا املباشــرة الظاهــرة  إبشــارات ومشــاعر مجعــت 
حــب املعرفــة والرومانســية واملغامــرة، ويف رؤيتهــا املقّنعــة اختزنــت رغبــة يف الســيطرة 
واالحتــالل، علمــاً أن التوغــل األوريب ابلشــرق يعــود لقــرون عديــدة، ولكــن دون 

أن نســميهم املستشــرقن وخاصــة ابملراحــل األوىل للحــروب الصليبيــة   .
هــذه الظاهــرة كان نتاجهــا كتبــاً ودراســات ومذّكــرات وســري والعديــد مــن الّلوحــات 

الفنيّــة قّدمــت مالمــح ذهنيــة وحســية لبّــت تصــّورات الغــريب عــن الشــرق.
مــن املفكريــن العــرب الذيــن حلــوا ألغــاز املستشــرقن جنــد  إدوارد ســعيد حيــث 
فســر هــذه الظاهــرة الثقافيــة الــي ختفــي الكثــري لرؤيــة الواقــع العــام يف املنطقــة، 
ووفــق رأيــه الــذي حنــرتم هنــاك رؤيــة سياســية ممّهــدة لالســتعمار، اســتعمار مــن 
كل نواحيــه وتفاصيلــه، هــذا التفســري العميــق واجلــريء اســتعرضه ســعيد يف مؤلفــه 
»االستشــراق« مفّصــال تلــك الرغبــة القويــة يف االنتهــاك ابعتبــار أن كل عمــل 
استشــراقي ســواء كان اترخييــا أو أدبيــا أو فنيــا ليــس ســوى أداة لتنفيــذ مشــروع 
اســتعماري امــرباييل، هــذا التحليــل جــاء بفــرتة زمنيــة تشــهد فيهــا منطقتنــا صراعــاً 
ضد االستعمار بكل أشكاله ، فكرايً عسكراي أو اقتصادايً  حيث كان  اجملتمع 

العــريب أبمــس احلاجــة لفكــر يســاند نضالــه.
هــل نســتطيع دمــج تفســري إدوار ســعيد مــع مــا بــرز مــن الــرؤى التشــكيلية الغربيــة 
االستشــراقية؟ خاصــة وأن املعــروف عــن الفنانــن املستشــرقن أهنــم نقلــوا مالمــح 
كثــرية مــن الشــرق، وتركــوا وراءهــم تــرااثً تشــكيلياً غنيّــاً ابأللــوان والوجــوه والرمــوز 
ومظاهــر احليــاة املرصــودة يف املنجــز الفــي، فرغــم أعماهلــم ذات احلــس الفضائحــي 
املكتشــف لعوامل أخرى ممنوعة هي احلرمي، إال أهنم صّوروا العمارة وفنوهنا واملدن، 
وطقــوس الــدايانت واملشــاهد العامــة واألزايء والعــادات واحلــرف واملناســبات، هنــا 
يعتــرب ســعيد أن تلــك األعمــال ورغــم واقعيتهــا املباشــرة ليســت إال تلبيــة لرغبــة 
خاصــة مــن املستشــرق نفســه يف الشــرق وحياتــه، وتقــدمي الواقــع هــذا كمــا تصّورتــه 
خمّيلــة الفنــان، أبجــواء ذهنيــة حيلــم هبــا ويتمناهــا وفــق مقاييــس العــامل الغــريب لكــن 
يف إطــار شــرقي يتمنــاه الفنــان نفســه،  حياكــي فيهــا  فنتــازاي خاصــة يرويهــا مــن 
نفســه لنفســه عــن نفســه ولكــن هــل هــذا حقــاً الواقــع أم هــو وجهــة نظــر خاصــة . 
لكــي نكــون واقعيــن ومنطقيــن يتوجــب التفريــق بــن قســمن مــن الفنانــن، قســم 
قــام فعــال بــزايرة الشــرق ونقــل عنــه برســومات مــا شــاهده أو مــا بقــي بذاكرتــه مــن 
مشــاهد أو أحــداث تركــت يف نفســه أثــراً أراد أن يعــرب عنــه إبســقاطات رمسيــة 
رائعــة الدقــة، وقســم مل يضــع قدمــه مطلقــا يف الشــرق العــريب ولكــن أنتــج لوحــات 
فنيــة متناهيــة الدقــة، متأثــراً مبــا قــرأه لكتــاب مستشــرقن مثلــوه بكتاابهتــم حيــاة حلــم 
وخيــال دون أن يرمســوا لوحــة واحــدة، بــل كانــت بنــات أفكارهــم خصبــة وخميلتهــم 

واســعة ا فأعتمدهــا هــذا القســم مــن الرســامن لتكــون مصــدر إحيــاء للوحاهتــم.
 أخــرج هــذا الرســام  مــا يف ذاكرتــه مــن خمــزون حملّــاًل إايه لريّكبــه يف بنــاء لوحاتــه 
وفــق مــا توفّــر مــن موديــالت وأشــكال وتكوينــات، فخضعــت أعمالــه اىل  معــارف 
وخــربة  الفنــان األكادميــي وحســه للجمــال وفــق املتــاح غــري احملــّرم يف عاملــه، مــع 
ربطــه يف عالقــة تناغميــة وطيــدة ومرتابطــة مــع طبيعــة الشــرق ونــط تقاليــده ومــا 
مييّــزه خصوصــاً »احلــرمي« فقــام بعمليــات اســقاط إبداعــي علــى احلــرمي، ولكــن  يف 

الواقــع كل لوحــات الفنانــن الــي تضمنتهــا شــخصيات حرمييــة جريئــة ماهــي إال 
مــن اخليــال ولســبب بســيط، كلنــا يعــرف أن الشــرق العــريب بتلــك الفــرتة هــو جمتمــع 
حمافظ ويتســم ابحلياء والقيم فال ميكن مثاًل أن نرى هبذه اجلرأة امرأًة غري متســرتة 
متشــي بوســط شــارع املدينــة أو القريــة، لذلــك يف الواقــع إســقاط هــذه املــرأة يف 

وســط لوحتــه مــا هــو إال خيــال كان الفنــان حيلــم بــه .
بينمــا إذا نظــران اىل لوحــة )البــاب اجلامــع األمــوي( لغوســتاف ابويرنفينــد عــام 
1890 الــي متلــك دقــة عاليــة للزخرفــات وتعكــس مهــارة الرســام حيــث تشــعرك 
أنــك أمــام صــورة مأخــوذة آبلــة تصويــر رقميــة عاليــة اجلــودة، وحتملــك لعــامل آخــر 
وكأنــه مــن عــامل اخليــال الــذي قــرأان عنــه يف قصــص ســندابد أو ألــف ليلــة وليلــة.
الفنانــن اعتمــدوا  تعبــريات بصريــة ملخاطبــة شــعبهم  أن بعــض   لنــا إذاً  يتبــن 
مــن خــالل الرســم، ونــرى البعــض  اعتمــدوا علــى مــا نقلــه الكتــاب  والرحالــة 
يف وصفهــم لعــامل احلــرمي أو املــرأة الشــرقية، وكــون تلــك املدرســة يف الفــن أخــذت 
ابلتوســع والتطــور واالنتشــار يف تلــك احلقبــة الزمنيــة فرتكــت فجــوة تفســريية لــدى 
بعــض مفكــري وكتــاب يومنــا هــذا كإدوار ســعيد، لذلــك يتوجــب علينــا أيضــاً 
النظــر اليهــا مــن الناحيــة األكادمييــة التقنيــة كأســلوب رســم ودقــة متناهيــة، وهنــا 
هبــذه احلالــة نتحــدث فقــط تكنيــك وأســلوب مــزج ألــوان وإســقاطات فنيــة، أمــا إذا 
حتدثنــا عــن مضمــون هــذه اللوحــات فاملوضــوع خيتلــف كليــا، ألننــا ســنجد أنفســنا 
أمام رســالة أراد الفنان إيصاهلا إىل الشــعب ســلبية كانت أم إجيابية حيادية، وبال 
شــك حينهــا ســنقع مذهولــن أمــام مصــادر هــذا الفنــان الــي اعتمدهــا مــن كتــاابت 
الرحالــة واملستشــرقن حبــد ذاهتــم، إذاً حنــن أمــام رســم تقــي ابمتيــاز وأمــام رســالة هلــا 
مضمــون، وهنــا ســنبحر يف عــامل الفنــان املستشــرق أكثــر ونــرى تطــور هــذه االمــور 

الــي أوصلتنــا اىل مــا حنــن عليــه مــن منتــج فــي.

  عامل احلرمي أو املرأة الشرقية
 هــذا العــامل الــذي كان مــن الصعــب اقتحامــه فهــو فضــاء البيــوت املغلقــة احملكومــة 
بســلطة الرجــال، ونتيجــة هــذا الغمــوض جعلــت الغــريب يســعى دومــاً إىل اكتشــافه 
الغربيــة  اللوحــات  تلــك  مــن  قريبــة  لوحــات  الشــرقية يف  املــرأة  مــن خــالل رســم 
الكالســيكية الــي ميّــزت األعمــال الفنيــة يف عصــر النهضــة أبورواب ومــا تالهــا 
مــن فــرتات ميّــزت اتريــخ الفــن التشــكيلي الغــريب، حيــث كــّن يرمســن كشــخصيات 
دينيــة يف بورتريهــات الطبقــة الرفيعــة، أو نســاء عــارايت علــى شــيء مــن احلســّية 

ابلنســبة لعامــة النــاس، وهــذا يف حــّد ذاتــه ليــس نقــال واقعيــا مباشــرا لصــورة املــرأة 
الغربيــة وإنــا انعــكاس عــام لســيكولوجية الفنانــن الغربيــن يف تلــك الفــرتة، فتمثيــل 
علــى طبيعــة  ملــا يريــده الرجــل ومتــّرداً  النســاء علــى ذلــك التصــّور كان إســقاطاً 
اجملتمــع الغــريب، فكانــت صــورة املــرأة الشــرقية وفــق ذلــك اإلســقاط حتيطهــا قدســية 
األزايء،  الشــرق،  طبيعــة  املــكان،  زخرفــات  شــرقية،  بفنطــازاي  ممزوجــة  جذابــة 
األلــوان، التنــوع )عربيــات، بربــرايت، إفريقيــات(، فهــي ليســت الشــرق احلقيقــي 
ألهنــا تصــورات ذاتيــة معتمــدة علــى موديــالت مراســم رومــا و ابريــس ولنــدن، 
مثــل مــا جّســده الرســام الفرنســي »دي الكــروا أبعمالــه الشــهرية خاصــة »نســاء 
اجلزائــر«، وكذلــك لوحــات عكســت زخــارف البيــوت الشــرقية وعواملهــا احملاطــة 
ابحلــرمي مثــل احلمامــات العربيــة كلوحــة »نســاء عــارايت تســتحم«، أو »ســوق 

النخاســة« للرســام الفرنســي »جــن ليــون جــريوم.
يف أعمــال املستشــرقن تــرتاءى الشــخصية الشــرقية جمــزّأة بــن رجــل ميلــؤه العنــف 
والغــرية، وامــرأة مســتضعفة تتحايــل علــى ســلطة ذلــك الرجــل ابملكــر واحليلــة أو 
ابلفتنــة واإلغــراء، فاملستشــرق الغــريب رّكــز علــى تلــك الرؤيــة ضمــن ثنائيــة التســلط 
الغربيــن  مــن كتــاابت  واســعة  مســاحة  الثنائيــة  هــذه  وغطــت  واالســتضعاف، 

وأعماهلــم الفنيــة، غاضــن الطــرف عــن جوانــب احليــاة الشــرقية األخــرى.
أمــا الطبيعــة الشــرقية مبخزوهنــا وإبســقاطات أشــخاصها فقــد أثــرت يف لوحــات  
املستشــرقن وتكويناهتــا، ممــا أضفــى عليهــا أجــواء وجدانيّــة ونفســّية حاولــت أن 
ختلــق وعيــاً خمتلفــاً عــن واقــع خمتلــف عــن البيئــة الغربيــة، وهــو مــا جعــل شــخصّية 
الغــريب املستشــرق تنشــر رغبتــه يف اهليمنــة مــن خــالل وعيــه إبقامــة منطقــة متخّيلــة 
يف ضــوء مضامــن مألوفــة أو غــري مألوفــة، وهــذا أضفــى علــى لوحــات املستشــرقن 
دقّــة وثــراء ووضوحــا يشــبه الواقــع مــع جتديــد بصــري وغرابــة مدهشــة وفــق تصــّورات 
ذاتيــة عــن الشــرق، حيــث طغــت األلــوان الزاهيــة احلــارة علــى أغلــب الرســومات 
وهــو ميثــل املنــاخ الصحــراوي احلــار أو حــى الواحــات اخلضــراء احملاطــة برمــال 
الصحــراء، ليعطــي للناظــر جمــااًل للذهــاب خبيالــه وحتفيــز روح املغامــرة والفضــول 

لديــه .
كيف أتثر الغرب 

كلنــا يعلــم أن موضــوع الفنــون مــن رســم اىل حنــت هــو أمــر ممنــوع وفــق مفاهيــم 
االســالم لذلــك مل يســتطع أن يتأثــر املستشــرق إببداعــات شــرقية يف هــذا امليــدان، 
ولكنه أتثر جدا بفن العمارة والزخرفات اجلدارية وخاصة اخلشب الذي استعمل 
كجــدارايت وعــوازل يف الصالــوانت والشــبابيك، كذلــك أثــرت علــى املستشــرق  
أدبيــات وشــعر وفلســفات خاصــة مبنطقتنــا تركــت لــدى املستشــرق بصمــة كبــرية 
حــى مــا قبــل القــرن الثامــن عــش، أمــا إذا أحبــران يف عــامل آخــر كفكــرة الوجــود وعــامل 
اخلــري والشــر فنجــد قصــة رســالة الغفــران الــي ترمجــت اىل عــدة لغــات ووصلــت اىل 
األوريب قبــل املستشــرقن وأثــرت عليهــم وجنــد انجتهــا بقصائــد )الكوميــداي اإلهليــة( 
الــي حولــت اىل رســومات وإســقاطات بينــت مضمــون تلــك القصائــد، ممــا يــدل 
علــى أنــه هنــاك أتثــر فكــري فلســفي مبــا كتبــه املعــري، أهلــم الكوميــداي اإلهليــة 
واملوســيقى   والعمــارة واألدب  الفــن  اإلبداعيــة يف جمــاالت  األعمــال  مــن  عــدداً 
وحــى الدوريــة الباابويــة »هللا حمبــة« عــام 2006 اســتمدت إهلامهــا مــن البيــت 
األخــري مــن كتــاب النعيــم، وإذا انتقلنــا إىل أعمــال أخــرى وكيــف أتثــر الفنــان 
والفــن بفلســفات روحانيــة ســنجد دافنشــي وأجنلــو ورســوماهتم وخاصــة إســقاط 
ســفر التكويــن أو حــى اإلجنيــل ككل كيــف مت ســرده عــرب رســومات علــى زجــاج 
الكنائس وأسقفة الكاتدرائيات، وال ننسى كيف أن  كل فنان أراد أن يعرب عما 
يفهمــه مــن االجنــل وخاصــة اجلنــة واجلحيــم والتضحيــة للمســيح حــى دب خــالف 
بينهــم وبــن الكنيســة ألنــه لــكل منهــم وجهــة نظــر بتلــك الســردايت للقصــص .

إن دل هــذا املوضــوع علــى شــيء فهــو يــدل علــى أنــه ال توجــد حضــارة تقــوم مــن 
تلقــاء ذاهتــا، حيــث ال بــد أن تتأثــر وتؤثــر علــى جرياهنــا مــن احلضــارات، وأيضــا 
أنــه هنــاك دائمــا أغــراض وأهــداف تكمــن وراء مــن يقــوم بتلــك الدراســات فمنهــا 
كمــا أمسيناهــم ابلســلبين ومنهــم االجيابيــن، وإذا عــدان اىل الكاتــب الفــذ إدوار 
ســعيد ووفــق وجهــة نظــره فــإن عــامل املستشــرقن هــو عــامل حتضــريي لفكــر ومحلــة 
اســتعمار ابمتيــاز، رغــم ذلــك هنــاك اجيابيــات تركــت بصماهتــا يف كل املياديــن، 
فكريــة علميــة أدبيــة فنيــة، وهــذه البصمــات منهــا مــن الشــرق علــى الغــرب ومــن  
الغــرب علــى الشــرق، ويبقــى هــذا املوضــوع مــن أهــم واكثــر املواضيــع وســعاً حيــث 
ميكننــا كتابــة جملــدات وجملــدات عنــه كونــه حيتــوي الفــن واألدب، الفكــر والتاريــخ، 

وحــى صــراع احلضــارات. 

سمير خراط

المستشرقون بين الفن ومفهوم المؤامرة االستعمارية

كاتب وباحث سوري
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ُمســـَتَذالَّ هوانِـــَك  يف  َســـتغَرُق 

ِظـــالَّ الصَّْفـــِع  َطْعـــَم  َأْدَمْنـــَت  إذا 

قـــوٌل الَعـــْزَم  َيُشـــدُّ  مـــا  وأصـــَدُق 

ِفْعـــال ـــاحاِت  السَّ علـــى  تـُتَــــرمِجُُه 

ِصْرفـــًا َهـــواَك  ِلإللـــِه  فقـــدِّم 

أوىل ابملقهـــوِر  هللِا  فـََعـــْوِن 

َصْعبـــًا املـــرِء  دْرُب  كاَن  ومهمـــا 

َســـْهال الرَّمحـــِن  جِبانـــِب  ـــْدُه  جتَِ

ُمِبيــــٍن نـَْهـــٍج  يف  تـَْنُصـــْرُه  فـــإْن 

أْحلـــى األَزَمـــاِت  يف  النَّْصـــَر  فـــإنَّ 

 

*  *   *  

أْصـــاًل حَيُْكْمـــَك  ملَْ  الُفـــرِس  صنيـــُع 

َفْضـــال الَعيـــِش  َطْعـــَم  مَيَنْحـــَك  وملَْ 

َعـــُدوٍّ إىل  الّزَِمـــاَم  تَـــرَك  لَقـــْد 

ثـُْفـــال وَرَمـــاُه  َخيــــَرُه  تقاَســـَم 

قَـــدمٌي ُجـــرٌْح  َخطْـــَوُه  يـُغَـــازُل 

َحـــاّل ويـــراَه  ُســـْقَمُه  ـــُد  جُيَسِّ

ُحْكـــٍم رأِس  ِمـــن  تـَْرجَتـــي  وَمـــاذا 

ختَلَّـــى كرامتـــِه  عـــن  أجيــــٍر 

َصريَعـــًا املْغنــــى  يف  أراُه  أكاُد 

وَســـْحال رَْكاًل  الـــورى  يُداِفُعـــُه 

إاّل عليـــه  الّرِعـــاُع  اْجتــــرأَ  ومـــا 

تـَـــَوىلَّ فيمـــا  هوانِـــِه  ِلَفـــْرِط 

الثَـّــواين َصَخـــِب  يف  تـَْرعـــاُه  وقـــْد 

أْصـــال الَقـــوِم  يف  ِذْكـــرُه  وتْلَعـــُن 

بُـــوٍق نـََفثَـــاِت  يف  تـَْغتـَـــرَّ  فـــال 

حْفـــال يُقيـــُم  الـــدِّايِر  َوَجـــِع  علـــى 

َدواًء يـَْقبـــل  ملَْ  احِلْقـــُد  َنَـــاُه 

وشـــكال َمْضُمـــوانً  العـــاَر  َيِشـــفُّ 

َرِقيـــٍع علـــى  الزَّمـــاُن  أيســــى  ولَـــْن 

أهـــاًل. وخَيُـــوُن  بِـــالدُه  يبيـــُع 

ان
ّ

فاضل السف

ْرس
ُ

 الف
ُ

َصنيع

شاعر سوري

عندمــا كانــت املظاهــرات تعــمُّ أرجــاء البــالد وتــرى املتظاهريــن والثــوار كتفــاً بكتــف ينتابــك شــعور حقيقــي أبن الشــخص 
الــذي جبانبــك هــو أخ لــك رغــم عــدم معرفتــه مســبقًا، وابختصــار إنــه )االنتمــاء( فنحــن دائمــاً حباجــة ملــن نعيــش معــه 

وجلماعــة ننتمــي إليهــا، ولكــن الســؤال هنــا، مــع مــن وكيــف وملــاذا يتــم االنتمــاء هلــذه اجلماعــة البشــرية أو تلــك؟ 
ــة  ــة القراب ــار أساســي النتمــاء اإلنســان للقبيلــة أو للجماعــة، وخيصــص أبن عصبي ــة كمعي د ابــن خلــدون العصبي حيــدِّ

ــه االنتمــاء املــادّي اجلســدّي. والنســب هــي أقــوى أنــواع العصبيــات، إن
لقــد عاشــت القبائــل العربيــة يف صحــراء شــبه اجلزيــرة العربيــة أقــوى أنــواع )عصبيــة الــدم والنســب( حيــث االعتــزاز 
والفخــر ابلقبيلــة، وقــد ظهــر ذلــك أبشــعارهم بشــكل جلــّي، إىل فــرتة ظهــور اإلســالم الــذي كان مبثابــة املدمــر لذلــك 
االنتمــاء الــذي خلــف علــى مســتوى كل الشــعوب ظواهــر العنصريــة والتمييــز العرقــي، فهــذه احلالــة مل تقتصــر علــى 
العــرب اجلاهليــني فقــط، بــل كانــت موجــودة يف كل شــعوب األرض، وخلَّفــت هــذه احلالــة حــروابً حصــدت آالف 
البشــر، ليــس مــن أجــل قضيــة بــل ألجــل محيّــة وفزعــة عميــاء، فكانــت العصبيــة البدائيــة هــي احملــرك األساســي للحالــة 
االجتماعيــة والثقافيــة، حقيقــًة كانــت أشــبه مــا تكــون تلــك اجملتمعــات مبجتمعــات النحــل والنمــل وقطعــان الــذائب 
جتمعهــم حالــة غرائزيــة ممــا يــؤدي لتماســك لتلــك اجملتمعــات وتصبــح حمصنــة ضــّد الغــزو اخلارجــي، إىل أن جــاء 
اإلســالم مبنظومــة مفاهيــم جديــدة كليــاً علــى تلــك البيئــة، حيــث االنتمــاء أصبــح مــا ورائيــاً وليــس فيزايئيــاً، فالقبيلــة 
مل تعــد قطعــة أرض وال مجاعــة ذو نســل وعــرق واحــد، بــل القبيلــة أصبحــت منظومــة فكريــة تشــمل النــاس أمجعــني 
علــى اختــالف مشــارهبم وأعراقهــم وألواهنــم )لقــد انتقــل مركــز االنتمــاء البشــري مــن منطقــة أســفل البطــن إىل منطقــة 

مــا فــوق األكتــاف(.
لقــد كانــت نقطــة حتــول كــربى يف اتريــخ البشــرية، فالتآخــي خــارج إطــار الــدم والعــرق واالنتقــال للتآخــي يف النظــرة 
املشــرتكة لقضــااي الكــون واإلنســان، واســتمرت هــذه احلالــة ســائدة رغــم بعــض االنتكاســات وهــذا مــا يفســر نشــوء 
دول متعــددة األعــراق يف املنطقــة اإلســالمية مثــل املماليــك والعثمانيــني والعــرب وغريهــم. امتــداداً لفــرتة االحتــالل 
الغــريب للمنطقــة وبعدهــا ظهــور الدولــة القوميــة والقطريــة، فعــادت كل بقعــة تبحــث لنفســها عــن أصــول وأعــراق 
قدميــة يف حماولــة إحيائهــا مــن جديــد )عــرب وفــرس وفراعنــة وتــرك وكــرد.. إخل(، ومل تكــن ثــورات الربيــع العــريب 
جمــرد انتفاضــات لقلــب أنظمــة احلكــم السياســية، بــل كانــت يف جوهرهــا ثــورات الســتعادة قيــم إنســانية كبلتهــا تلــك 
األنظمــة السياســية، فحالــة التآخــي الــيت نشــأت بــني املتظاهريــن والثــوار يف البــداايت جتــاوزت الغرائزيــة العصبيــة 
العرقيــة وارتقــت ملســتوى التآخــي واالنتمــاء الــذي جــاء بــه اإلســالم بعــد عصــور اجلاهليــة، فمــا عايشــناه خــالل 
الســنوات األوىل للثــورة مــن خلــع لالنتمــاءات املقيتــة مــن مناطقيــة وعشــائرية والدخــول يف انتمــاءات قيميــة إنســانية 
عليــا )حريــة، كرامــة، عدالــة...(، فشــهد اجملتمــع إعــادة ترتيــب أولــوايت انتمائــه، فكثــري مــن العشــائر قــرَّرت الوقــوف 
إىل جانــب األنظمــة ولكــن أبنائهــا انتقلــوا للجانــب اآلخــر رغــم قــوة ســيطرة العشــرية علــى متاســك القــرار الداخلــي، 
إال أن النــور الــذي انبثــق مــع بدايــة االنتفاضــات كان أقــوى مــن أن تقاومــه تلــك االنتمــاءات العشــائرية املقيتــة، ال 
أســتطيع أن أنســى تلــك الســنوات الــيت كان فيهــا الثــوار مــن مجيــع الفئــات والعائــالت والبلــدات خيلعــون عنهــم تلــك 
االنتمــاءات العفنــة ويصوغــون منظومــة جديــدة تظلــل كل اجملتمــع وال ختتلــف مــن حيــث املبــدأ عــن تلــك املنظومــة الــيت 
ظهــرت يف صــدر اإلســالم، فثــورة الكرامــة أصبحــت املعيــار األول لأخــّوة بــني أبنــاء الشــعب الثائــر، فكانــت أتثرياهتــا 
ضمــن األســرة الواحــدة، فالكثــري ختلــى عــن أســرته املواليــة ألجــل أن حييــا احلريــة والكرامــة املنشــودة وصــار لــه أســرة 
جديــدة ممــن يشــاركونه نفــس القيــم مــن الثــوار، إهنــا ذات احلالــة القيميــة الــيت متّلكــت املســلمني اخلارجــني مــن مكــة 
للمدينــة الرافضــني ملنظومــة القبيلــة الغرائزيــة، واملتطلعــني للعيــش ضمــن منظومــة إنســانية كــربى . وكمــا هــو معــروف 
فــإن االنتكاســات واهلزائــم ُتولِّــُد علــى الصعيــد اجملتمعــي رّدات فعــل عكســية تتمثــل ابلنكــوص والعــودة ملــا قبــل، فوفــاة 
النــي صلــى هللا عليــه وســلم مبثابــة انتكاســة خلفتهــا )ِردة( مشلــت مناطــق واســعة ابجلزيــرة العربيــة، ألهنــا عــودة للقبيلــة 
الــيت توفــر لإلنســان نوعــاً مــن احلمايــة واالنتمــاء بعــد الشــعور ابلفشــل للمشــروع اجلديــد. ومــا حيزنــين اليــوم أن نــرى 
عــودة للمناطقيــة والعشــائرية والعائليــة تســود مناطقنــا احملــررة بعــد شــعور ابلفشــل ملشــروع الثــورة الكبــري فاليــوم نشــهد 
عــرب مواقــع التواصــل مهاتــرات ومشــاحنات مناطقيــة مقرفــة بــني قريــة وأخــرى ليتهــا بلغــة اجلاهليــة الــيت متــدح القبيلــة 
وهتجــو األخــرى بشــعر فصيــح رصــني وإمنــا بلغــة فقــدت الفصاحــة والرصانــة وأبقــت علــى اجلاهليــة، فلــم تعــد منظومــة 
قيــم الثــورة تظلنــا، وليــس لدينــا قبائــل معروفــة النســل والعــرق فأنشــأان مــا يســمى املناطقيــة والعائليــة الضيقــة لنوفــر 
ألنفســنا نوعــا مــن احلمايــة والشــعور ابالنتمــاء املفقــود. فاجلاهليــة هــي البهيميــة الــيت تعيــش يف ظــل االنتمــاء للجنــس، 
هــذه البهيميــة الــيت جتثــو علــى صــدوران فتحجــب عنــا لــذة االنتمــاء لفكــرة مشــرتكة مــع بــين جنســنا، مل تقــم احلضــارات 
العظيمــة إال بعــد أن ســاد بــني أفــراد اجملتمــع عالقــات مبنيــة علــى الفكــر الســامي الــذي جيمــع البشــرية علــى خالصهــا 
ــِر الــدول واالمرباطــورايت إال بعــد أن متلكتهــا عصبيــة العــرق والــدم وغــاب عنهــا اهلــدف األرقــى  وســعادهتا، ومل تنَه
ــا ابــن خلــدون يف خمالفتــه يف أن العصبيــة ميكــن أن تبــين  كمــا كانــت قبائــل العــرب قبــل اإلســالم، فليعــذرين عالَّمتن
جمتمعــات ودول متماســكة وقويــة، ولكنهــا جمتمعــات أقــرب للقطعــان، فالعصبيــة إذا مــا متّلكــت جمتمعــاً مــا ســتبقى 
حلقاهتــا تصغــر مــن القبيلــة إىل العشــرية إىل املنطقــة ومــن مث إىل األســرة علــى عكــس التحــرر مــن العصبيــة الــذي يبقــى 

يف حالــة اتســاع مــن األســرة ليشــمل اإلنســانية مجعــاء .
خالصــة القــول علينــا أْن نعــي أنَّ املشــكلة هــي غيــاب الفكــر الثــوري الــذي مجــع خمتلــف أفــراد اجملتمــع الســوري 
وحــىت العــريب علــى فكــرة التحــرر وتطبيــق قيــم احلــق والعــدل، فعندمــا تغيــب هــذه الــروح ســتظهر املناطقيــة والعشــائرية 
أبقبــح صورهــا وخاصــة يف ظــل غيــاب الدولــة، فنحــن دائمــاً حباجــة لتجديــد النظــر يف انتماءاتنــا كــي ال نبعــَث الــروح 

ابجلاهليــة مــن جديــد.
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ي
م الثقاف

س
الق هــو والــد املخــرج املعــروف هيثــم حقــي. أبصــر النــور يف مدينــة 

املياديــن عــام 1919.عــاش طفولتــه يف حلــب وكان ميــااًل لــأدب 
الــرّواد  عــّراب جيــل  النقشــبندي  منيــب  الفنــان  تلقفــه  والفنــون، 
وســاعده علــى صقــل موهبتــه وتنميتهــا، تعــّرف يف ذات املرحلــة 
علــى فنــان فرنســي أثنــاء فــرتة االنتــداب الفرنســي وتعلــم منــه بعــض 
شــااّبً  والروايــة  القصــة  الرســم. كتــب  لفــن  األكادمييــة  األصــول 
وأســس اندايً ثقافيــاً يف مدينــة ديــر الــزور )اندي ابــن خلــدون(. 
ــر ســبيل( الــيت حتولــت إىل فيلــم مــن أوائــل  ــة )عاب ــه رواي مــن كتاابت

األفــالم الســينمائية الســورية. 
حصــل عــام 1952 علــى منحــة دراســية مــن جملــس بلديــة حلــب 
أوفــد مــن خالهلــا لدراســة الفنــون اجلميلــة يف رومــا حيــث اتبــع أيضــا دراســة التمثيــل واإلخــراج املســرحي. 
عــاد للوطــن عــام 1956 حامــاًل جتربــة عميقــة يف الفنــون ليــدّرس يف مــدارس ديــر الــزور واثنوايهتــا. انتقــل 
الحقــاً إىل مدينــة حلــب واســتقّر هبــا لــريأس مكتــب نقابــة الفنانــني ويؤســس مركــزًا للفنــون اجلميلــة أمســاه 
)فتحــي حممــد( حيــث بقــي مديــرًا لــه حــىت عــام 1965. درس مــاديت الرســم واتريــخ الفــن يف كليــة العمــارة 
بعــد إنشــاءها. ربطتــه يف حلــب صداقــة عميقــة مــع الفنانــني غالــب ســامل ووهــي احلريــري وفاتــح املــدرس 
وفتحــي حممــد مكّونــني ســوية فضــاء فنيــاً مميــزًا أغــى احلركــة التشــكيلية الســورية، كمــا عمــل مــع الكاتــب وليــد 
إخالصــي علــى إجنــاز العديــد مــن األعمــال املســرحية. أقــام العديــد مــن املعــارض الفنيــة يف مدريــد وابريــس 

وغريهــا مــن العواصــم.
متّيــز الفنــان حقــي أبســلوبه الفريــد بتحويــل القصائــد الشــعرية إىل لوحــاٍت فنيــة تنبــض ابحليــاة. تبــدأ لوحتــه 
بفكــرة مســتمدة مــن الواقــع مث يبــين حوهلــا أشــكاال مكّملــة تكــون مبثابــة خلفيــة للعمــل ومــن مث يبــدأ العمــل 
رحلــًة يتنقــل فيهــا مــن التأمــل إىل اإلضافــة واحلــذف حــىت يصــل أخــرياً اىل التعبــري املــراد يف خميلــة الفنــان، ال 
يلتــزم حقــي أبــدا ابلواقعيــة مبفهومهــا الفوتوغــرايف إمنــا يبحــث دائمــا عــن صيغــة جديــدة لتقــدمي املـــألوف ليكون 
هبــذا فنــاانً انطباعيــًا أعمالــه مفعمــة ابإلحســاس والعاطفــة. مــن أشــهر أعمالــه )احليــاة( الــيت يظهــر فيهــا أتثــري 
فنــون حضــارات الشــرق القــدمي اببــل وآشــور ولوحــة )ابئعــة الديــك(. بقــي حقــي أصيــاًل خملصــاً ألدبيــات 
الفــن حــىت النهايــة، يقــول حــول الفــن: )كان الفــن يف املــدن البعيــدة وال يــزال أصيــاًل مبعــى أن الفنــان صــادٌق 

مــع نفســه ال يعمــل مــن أجــل الربــح بينمــا اجتــه الكثــريون يف العاصمــة إىل التجــارة وأضاعــوا أصالتهــم(.
اســتطاع حقــي مــزج العديــد مــن الفنــون ومزاوجتهــا يف إطــار العمــل التشــكيلي ليكــون فنــاانً كبــرياً جــاء مــن 
مدينــة فراتيــة صغــرية. غــادر امساعيــل حقــي دنيــاان عــام 1980 لتبقــى بصمتــه علــى جــدار اتريــخ التشــكيل 

الســوري.

يف بداية الثمانينات ويف بيت صديق يل سألتين أمي عن صورة معّلقة على اجلدار: 
- َمْن هذا الذي يف الصورة 

كانــت تقصــد صــورة غيفــارا، وحــني قلــت هلــا أبنــه رجــل كــويب أرجنتيــين قــاد الثــورة 
أذين: فمــي ومهســت يف  علــى  يدهــا  أمــي واضعــة  قاطعتــين  الكوبيــة، 

- ال تلفظ هذه الكلمة. 
كانــت أمــي تعــرف الكثــري عــن الثــورات رغــم أهنــا ال تفــكُّ احلــرف ألن خــايل جميــد منعهــا 

عــن الذهــاب اىل املدرســة قائــاًل يومهــا هــذه العبــارة:
-  عيب 

ــة، ففــي كل مســاء  خــايل جميــد كان يعــرف الكثــري عــن الثــورات وكان بيتــه مضافــة القري
جيتمــع العشــرات مــن رجــال القريــة يف بيتــه وحيكــي هلــم عــن التاريــخ مبتعــة وأســلوب شــيِّق، 
فكانــت أمــي تســمع مــن وراء البــاب مــا يــدور يف الغرفــة مــن أحاديــث فتْعَلــق األمســاء يف 

ذاكرهتــا.
روت يل أمــي عــن الثــورات وأان طفــل فعِلقــت األمســاء يف ذاكــريت ثــورة )حممــود الربزجنــي(، 
وثــورة )مسكــو آغــا( شــكاك، وثــورة )كوشــجريي(، وثــورة )الربزجنــي( الثانيــة، وثــورة الشــيخ 
ســعيد، وثــورة مسكــو آغــا الثانيــة، انتفاضــة )آرارات(، وثــورة )أمحــد الــربزاين(، والثــورة 

)اليزيديــة(، وثــورة 196٧، وثــورة الــربزاين واتفاقيــة احلكــم الــذايت.
كانــت أّمــي حتفــظ كل هــذه األمســاء والثــورات وكيــف مت قمعهــا بقــوة الســالح لذلــك 

وضعــت يدهــا علــى فمــي حــني قلــت هلــا عــن تشــي غيفــارا.
للكــردي اتريــخ طويــل مــع الثــورات فهــو يعــرف ويتذّكــر القــرى الــيت مل يبــق هلــا أثــر، 
أحتــّدث عــن آالف القــرى، ويعــرف كــم دقيقــة تســتغرق الطائــرة يف ضــرب قريــة ابلنــاابمل، 
ويعــرف األنفــال والنــزوح املليــوين حنــو اجلبــال ويعــرف غــاز الســارين جيــداً مــن حلبجــة 

ويعــرف قيــم الثــورات ومبادئهــا أال يســقط مــدين واحــد ضحيــة الكفــاح املســلح.
يف بدايــة الثمانينــات عــاد عّمــي مــن العــراق، عمــي هــذا ابع أرضــاً يف ســهول زرافكــة 
ليســافر للعــراق ويلتقــي ابملــال مصطفــى الــربزاين وبعــد أايم صــار عّمــي رجــاًل آخــر ومسعتــه 

يقــول:
- يف قلب كل سوري ثورة لكن اخلوف يؤجل انفجارها. 

كنــا نعــرف حينهــا أن الثــورة أمــل قاتــل لكنــه األمــل الوحيــد للكرامــة، وكنّــا نعــرف أن هــذه 
احلكومــات ال ترحــل إاّل مبعجــزة راّبنيــة وكــوارث عظيمــة بفظاعتهــا، هــذه احلكومــات الــيت 
تتســّلم الســلطة مــن ســابقاهتا ابالنقــالابت واإلعدامــات فقــط، وكنــا نعــرف أن الثــورة هــي 

بصيــص أمــل ال أكثــر وحماولــة انقــالب علــى املســتحيل.
بــدأت الثــورة الســورية واســتمرت لبضعــة أشــهر حــىت مت إمخادهــا بطريقــة ذكيــة، ومت انتــزاع 
االســم منهــا خوفــاً أن يســجل التاريــخ امسهــا كثــورة، ويف غضــون أايم َظَهــر اللصــوص 
مــن  والســالح  األمــوال  ضــخ  ومت  واجملرمــون،  العدالــة  مــن  واهلاربــون  الطــرق  وقطــاع 
كل صــوب وحــدب كــي ال يــرى العــامل مســريات الشــموع وال يســمع أغــاين القاشــوش 

والســاروت واحللــم املســتحيل / حانــن للحريــة حانــن /.
وصــارت الثــورة مشــروع اســتثمار دمــوي مربــح، وحــّل الدمــار العجيــب إىل أن وصلــت 
ــا إىل التشــكيك ابلثــورة ونســبها إىل الذيــن ســرقوها خبطــط اســتخباراتية علــى  الغالبيــة مّن

حســاب الشــعب وممتلكاتــه 
وجنحــت اخلطــة الرئيســية يف متثيــل هــؤالء للثــورة وحتريــف املســار حنــو هنــب القــرى يف 
كامــل اجلغرافيــا الســورية وتعّرفنــا علــى البغداديــني واجلوالنيــني والعّلوشــيني وامليليشــيات 
والوحــدات والفصائــل والكتائــب واألحــزاب وســائر املخلوقــات العجيبــة وصــران ســاحة 

ملعــارك اآلخريــن.
عشــرة أعــوام علــى الثــورة واملــدن تبــاع ابتفاقيــات تســليم، والقــرى واألحيــاء وعمليــات 
اخلطــف اليومــي وقطــع الــرؤوس وصــراع املرتزقــة علــى النهــب ابت احلــدث اليومــي لوطــن 

جريــح.
أان مــع الثــورة ألنــين منــذ طفولــيت أحــب الثــورات وأعــرف متامــاً أهنــا لــن أتيت ابحلريــة علــى 
طبــق مــن ذهــب لكنهــا اهتــزاز ســيرتك أثــرًا ملئــات الســنني، وأعــرف أن هــذا االهتــزاز هــو 

حجــر األســاس ملشــروع احلريــة والكرامــة.
اللصــوص  مــن  خاليــة  حيــاة كرميــة  األحفــاد  فيــه  ليعيــش  يومــًا  الوطــن  هــذا  ســيتعاىف 
والعنصريــني وســيقول األحفــاد عنّــا أبننــا أبطــال حاولنــا أبدواتنــا البدائيــة ابلشــموع والــورد 

أن نشــعل ثــورة.
سيتعاىف هذا الوطن وسيعود احلق ألصحابه وتعود القرى ألهلها فال تفقدوا األمل: 

- لــن أفقــد األمــل، لــن أفقــد األمــل، إهنــا ســوراي العظيمــة، ســوراي اجلميــع كمــا كانــت قبــل 
أن حتــّل عليهــا كل هــذه اللعنــات.

محمد سليمان زادة

تجرأنا على الحلم
ولن نندم على الكرامة

شاعر وكاتب سوري

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

اسماعيل حسني حقي



18

غفلة حمارب  -1
انتهى القتال وبقي وحيداً ملقى يف هذا املكان الغريب عليه.

أنــه ســيكرم حبفــاوة عندمــا  الوحيــد، والبــدَّ  الناجــي  فهــو  بطــل  إنــه 
ــر، حبــث عــن النــور مل جيــده فعينــاه متورمتــان  يعــود إىل مدينتــه. فكَّ
ال يســتطيع فتحهمــا، حــاول النهــوض فخانــه جســده احملطــم مــن أثــر 

املعركــة األخــرية الــي اســتنزفته متامــاً.
حبــث بيديــه حولــه عــن أي شــيء ميكــن أن يتكــئ عليــه ليقــوم، بغبطــة 

مــألت قلبــه صــاح: 
وجدته هذا الرمح سيكون عكازيت ومحايي.  -

 هنــض ومشــى حــى مســع صــوت ميــاه جتــري فهــرع يشــرب منهــا بنهــم 
لــريوي عطشــه، وهــو يشــرب شــعر بشــيء مــا يتحــرك حولــه لعلهــا دابــة 

مــا!!، قــال يف نفســه:
-  سأضرهبا برحمي وأجعلها وليمي بعد هذا التعب.

 اصطــاد فريســته وبــدأ أيكلهــا، كان مذاقهــا كريهــاً حقــاً، ولكــن جوعــه 
كان أكثر كرهاً، لذا اهناها، وأرخى جســده إىل جذع شــجرة وانم.

بعــد ســاعات اســتيقظ، اخــرياً! اســتطاع فتــح عينيــه قليــال، لتســتقبله 
أوىل الصدمــات:

-  اي إهلي أان لست يف الغابة!!؟؟ 
حبــث حولــه عــن رحمــه فلــم جيــد إال عصــا متآكلــة مل تكــن لتحميــه مــن 

أرنــب لــو هامجــه.
 آملــه ظهــره بشــدة فمــدَّ يــده لتغــرس األشــواك فيهــا، مل يكــن جــذع 
الــي  بــل صبــارة زينــة ملقــاة هنــا، وفريســته  شــجرة مــا اســتند إليــه، 

اصطادهــا مل تكــن إال جــرذاً هزيــاًل مقرفــاً.
 شــعر ابلغثيــان وقــام يبحــث عــن جــدول امليــاه الــذي شــرب منــه أمــس 

ليجــد أمامــه قنــاة تصريــف صحــي.
بــدأ جيــري حمــاواًل االبتعــاد عــن هــذا الواقــع املقــزز الــذي اســتيقظ عليــه 

بعد أن انزاحت الغشــاوة عن عينيه.
 وجد رجاًل يف طريقه فسأله عن مصري اجلنود بعد املعركة األخرية! 
أي معركــة؟ أم أنــك تقصــد االقتتــال الــذي حصــل علــى   -
مــع  اجلنــود وألقيــت جثثهــم  مــات مجيــع  لقــد  املدينــة ...  حــدود 

إال. ليــس  أدوات  فهــم  النفــاايت 
أمــا األومســة والتكــرمي فكانــت كالعــادة مــن نصيــب جنــراالت احلــرب 

الذيــن مل يــروا ســاحة املعركــة يف حياهتــم.
 اهنمــرت دمــوع اجلنــدي املســكن، فرمقــه الرجــل ابمشئــزاز ومتتــم هــل 

هــذه طريقــة جديــدة للتســول؟!!
مث كَّرم البطل بصفعة على قفاه مع شتيمة ورحل.

لست مالكًا  -2
أهــاًل اي صديقــي مل أتوقــع جميئــك اليــوم، فمعــروف عنــك   -
أنــك لســت مــن حمــي املقاهــي وتضييــع الوقــت، أتعلــم أان أحســدك 

هــذه. ومبادئــك  رزانتــك  علــى 
* ال اي صاحــي األمــر ليــس اخلشــية علــى وقــي الثمــن، فــأان ال 
لكــن  النهايــة،  أوفــره يف  الــذي  الوقــت  هــذا  الــذرة ضمــن  أخــرتع 
أكثــر. لــدي ال  ليســتا هبــذه األمهيــة  القهــوة  اخلــروج واجللــوس يف 

-  كــف عــن التواضــع اي صديقــي فــأان أعرفــك وأرى مــن 
تصرفاتــك وتعاملــك مــع اجلميــع أنــك شــخص طيــب نقــي القلــب، 
يلقــب  الواضــح كمــا  أمثالــك ابتــوا اندريــن، فمثــاًل صديقنــا  حقــاً 

وتــزوج  خطــب  نفســه 
وحصل على ترقية يف وظيفته ومل خيربان بشيء ومسعنا عنه كالغرابء، 

مجيعنا غضبنا منه وشاجرانه إال أنت مل تغضب ومل تعتب.
* اي صاحــي؛ مل أغضــب هــذا صحيــح لكــن ليــس ألين طيــب، مل 

يهمــي مــا فعــل فقــط، هــذا كل مــا يف األمــر.
-  حســناً اي صديقــي رمبــا هبــذا اخلصــوص كنــت كذلــك، لكــن مــاذا 
لقــد جعلــت تشــويه مسعتــك والنميمــة عليــك  الشــقراء،  تلــك  عــن 
شــغلها الشــاغل، ومــع هــذا مل تكلمهــا وال حــى كرهتهــا أليــس هــذا 

دليــل علــى صفــاء نيتــك؟!
* صاحــي، الكــره كلمــة كبــرية جــداً وهــو يف النهايــة مشــاعر، القصــة 
ليســت بصفــاء نيــي، بــل أن هــذه اإلنســانة وآراء مــن حتدثهــم عــي 

ليســوا ابعتبــاري مــن األســاس، ال يهمــوين حقــاً.
- ومــاذا عــن ذوي الوجــه والوجــه اآلخــر، العديــد منهــم حــاول أذيتــك 
والتقليــل مــن شــأنك بشــكل أو آبخــر، ومــع هــذا ال أراك قــد حقــدت 

عليهــم، بــل وحــى تتمــى هلــم اخلــري يف حياهتــم.
* قــد يبــدو كذلــك لكــن، احلقيقــة أين ال أمتــى هلــم الشــر وال اخلــري 
حــى، أان ال أمتــى هلــم شــيئاً، ألين مل أر أهنــم يســتحقون أن يشــغلوا 

أي حيــز يف أفــكاري.
-  غري صحيح اي صديقي أنسيت...

ســأعطيك  إمســع؛  أقاطعــك،  أن  علــيَّ  لكــن  اي صاحــي  آســف   *
اخلالصــة حــى أرحيــك وأراتح، أان لســت مــالكاً، أان فقــط ال أهتــم.

ال أقصــد بكالمــي النســاء فقــط، بــل كل كائــن ميلــك قلبــاً يف صــدره 
ودمــاًء يف عروقــه وقليــاًل مــن املشــاعر الطيبــة فهــو وطــي جبــدارة.

لنــا  احمليــط، مل يرتكــوا  فهــي عميقــة كعمــق  عالقتنــا بوطننــا مســتمرة 
خيــاراً، انشــدان الــرايح والشــمس والقمــر والنجــوم لريجعــوا عــن ظلمهــم 
وهبتاهنــم ولكــن هيهــات!، خرجنــا كقطــرات النــدى هنتــف للحريــة، 
حنمــل وروداً ونتطلــع حليــاة أفضــل، مــا زالــت أصواهتــم يف مســامعي 

وقلــي:
سورية بدها حرية   -

جوهبنــا مبنتهــى الشراســة، قتلــوا محــزة وهاجــر، أراقــوا دمــاء شــهدائنا 
الطاهــرة، كأهنــم لســنوات متأهبــون وأصابعهــم علــى الــزاند!، عشــنا 
الــرتاب لكــن قلوهبــم كانــت خاويــة مــن احلــب،  معهــم علــى نفــس 
فحــب الوطــن مشــاعر ال يعرفهــا إال النبــالء، حــب الوطــن هــو احلقيقــة 
الوحيــدة يف زمــن الغمــوض، لــن أكــرر مــا فعلــوه هبــذا الوطــن!، عندهــا 
ســأضطر للضحــك والبــكاء، أضحــك بفــرح هلــذه الثــورة فهــي أعــادت 
لنــا إنســانيتنا، وحركــت دمــاء الثــوار، رفعــت رؤوســنا عاليــاً عرفتنــا معــى 

احليــاة، خلصتنــا مــن العبوديــة وعرفــت أطفالنــا معــى احلريــة، وأبعدتنــا 
عن صنف القطيع الذي أيكل الفضالت وينام، وأبكي على أرض 
دنســها الســفهاء، علــى هنــر لوثــوه بــكل الفضــالت، علــى أطفــال مل 
الثــكاىل، وشــهداء يف  أن هلــم وطنــاً، علــى األمهــات  يعرفــوا يومــاً 
زانزينهــم علــى قيــد االنتظــار، أيهــا الوطــن ال تبتعــد أرجــوك، حــى إن 
ابتعــدان حنــن جمــربون، كل قطــرة مطــر تذكــران بــك وكل شــروق مشــس 
وغيــاب، وكل الطــرق تقــودان إليــك، ليتــك احتويتنــا مــدة أطــول، 
نريــدك وبشــدة ال شــيء يشــبهك  علــى وجــه األرض، لقــد تورطنــا 
حببــك حــى النخــاع، سنســتمر حببــك مهمــا طــال البعــاد، نبحــث 
عنــك كالعميــان يف كل مــكان، كل بقعــة تــراب تذكــران بــك، وكل 
هــواء وحــى رائحــة الــورود مرتبطــة بــك، هــل تشــتاق إلينــا كمــا حنــن 
نشــتاق، هــل تشــعر بــوطء أقــدام الغــرابء؟، ملــا ال تفعــل شــيئاً مــن 
أجلنــا فلقــد ســئمنا عدالــة األشــخاص، ال عدالــة إال يف الســماء، 
هــل استســغت رائحــة اجلبنــاء، مــى نعــود لبعضنــا، وتنتهــي هــذه 
الرحلــة الــي طالــت وطالــت، هــل للعمــر عمــر آخــر لالنتظــار، أنــت 

بعــدان  مــن  أوالدان  أخــرب  االنتصــارات،  وطــن ابق ستشــهد كل  اي 
أننــا أحببنــاك ومــا ابتعــادان إال لكثــرة األمــوات وال نريــد حتويــل ترابــك 
كلــه إىل مقابــر ليبقــى قســماً منــا علــى قيــد احليــاة لــريوي لألجيــال 
مــن  وليــس ســراابً، ضائعــون  نريــدك حقيقــة  الوفــاء،  معــى  القادمــة 
دونــك، سنســتمر يف حبــك مهمــا طــال البعــاد، رغبتنــا الوحيــدة أن 
نفتــح عيوننــا ونلقــاك، افعــل شــيئاً مــن أجلنــا أهــل عليهــم كل الــرتاب، 
ال تدعهــم يعيثــون فســاداً يف تلــك البــالد، علمتنــا حبــك مهمــا طــال 
البعــاد، عندمــا تنكســر القلــوب ال حتــدث صــواتً لكنــك وحــدك مــن 
يشــعر هبــذا االنكســار، أمــا حزنــت علــى مــن وهبــوك حياهتــم، ملــا ال 
أتخذ بثأرهم من هؤالء األشــرار، أوعدان أيها الوطن أنك لن تنســاان 
وأنــك تســعى للــم مشلنــا، رائحــة ترابــك خمزنــة يف أعماقنــا ال يضاهيهــا 
بــك  نثــق إال  مللنــا وعــود األشــخاص ال  العطــور واألزهــار،  أمجــل 

فأنــت ابق وهــم إىل زوال.

إلهام حقي
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Artık Türkiye’den nefret edenlerin bu büyük ve büyüyen güce karşı nefretlerini gi-
zleyemeyeceklerinin doğrulanmasına gerek yok. Aksine, nefretlerini net eylemlere 
dönüştürdüler. Türkiye’yi mahkum İpotekli bir devletten, önemli nüfuzlu ülkelerin safları-
na dönüştüren seçkin bir demokratik ve ekonomik deneyimi yok etmek istediklerinde,Ve 
bu durum onu Arap ve İslam ülkeleri için büyük bir stratejik değer haline getirdi. Bu, 
tavrındaki kararlılığı ve Filistin, Tunus, Yemen, Mısır, Irak, Suriye, Somali, Azerbaycan 
ve diğer yaralı halkların hareketlerine verdiği destekten kaynaklanmaktadır.komploya 
karışan bu bölgesel rejimlerin birçoğu, yapılarının kırılganlığının ve zayıflığının ve halk-
larının boyunlarına hükmetme tarzlarının farkında oldukları için ,onlar  da buradan itibar-
en Türk içişlerine müdahale etmeye başladılar. Marjinal ve mazlum halkları bu ülkelere 
çekerek yaşam koşullarını değiştirmek konusunda onları ciddi düşünmeye teşvik ederek 
örnek olması için Türk deneyimini durdurmaya çalıştılar. Gelişmeye çalışan bu ülkeye 
karşı haksız ekonomi  ile savaştılar, Türkiye’nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan ve 
hedefleyen terörist operasyonlarına yardım etmeye başlar.
örneğin:Bunlarla sınırlı olmamak üzere  bazı terör operasyonlarına atıfta bulunabiliriz.
 2011 yılında Suriye devriminin başlamasından  bu yana, bu haklı devrimin desteği 
alındığı ilkel duruşun bir sonucu olarak maruz kalan ve bu terörist operasyonlarının  en 
önemlileri arasında:
- 11  Şubat 2013 tarihinde Türkiye’nin güneydoğusundaki Bab al-Hawa kapısına yakın 
“Cilvegözü” sınır kapısına düzenlenen saldırı. Sonucunda 17 kişi şehit oldu.
11-  Mayıs 2013’te Türkiye’nin güneyinde, Suriye sınırına yakın Reyhanlı kendinde, suç 
parmağının Suriye rejimine yöneltildiği çifte saldırıda 52 kişi öldü.
- 20 Temmuz 2015’te Suriye sınırına yakın Suruç kentinde 33 şehit ve yaklaşık 100 sivilin 
yaralandığı saldırıda Türk yetkililer IŞİD’i bunu yapmakla suçladı.
- 10 Ekim 2015 Cumartesi sabahı başkent Ankara’da bir tren istasyonu yakınında mey-
dana gelen  patlama  , 97 kişinin ölümüne, yaklaşık 200 kişinin de yaralanmasına  sebep 
oldu.
Başkent Ankara’da 17 Şubat 2016’da meydana gelen bombalı saldırıda  28 şehit ve on-
larca yaralı oldu ve yapılan soruşturma da , saldırının Suriye Kürt Demokrat Birliği üyesi 
tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.
- 10 Ekim 2015 Cumartesi sabahı başkent Ankara’da bir tren istasyonu yakınında meydana 
gelen iki patlamada, 97 kişinin ölümüne, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Başkent Ankara’da 17 Şubat 2016’da meydana gelen bombalı saldırı 28 şehit ve onlar-
ca insan yaralandı. Soruşturmalar, saldırının Suriye Kürt Demokrat Birliği üyesi bir kişi 
tarafından gerçekleştirildiğini kanıtladı.
Türk hükümeti, kendisini hedef alan terörist operasyonlarla sıkı ve kuvvetli bir şekilde 
karşı karşıya kaldı  ve hala da öyle.
Bugün, özellikle bu çatışmalarda çok sayıda Türk askerinin öldürüldüğü ülkenin güney ve 
doğu bölgelerinde,  Türkiye uzun yıllardır “PKK” ile sürekli çatışmalar içindedir.
Bölgede yayılmaya başlayan terörizm - özellikle bazı dünya ülkelerinin “Arap Baharı” 
devrimlerinden yararlanması ve bu devrimlerin pusulasını özgürlük, eşitlik ve adalet talep 
etmekten, onları besleyen ezici  bir kaosa çevirdi. Ve bu ülkeler hala Bölgeyi sürekli bir 
savaş ve çatışma halinde tutmayı hedefleyerek, o bölgede ve her düzeyde ileri bir örnek 
teşkil eden ve günümüzde hesaba katılması gereken bir güç haline gelen Türkiye  bu 
bölgede gelişme ve ilerleme çabalarının tümünde dikkat çekmektedir. küresel denklemler 
de artık hedef aralıkta. Çünkü Türkiye , Arap devrimlerine karşı şerefli ilkel pozisyonlar 
alıp Arap halkının taleplerine sahip çıktığı için  bugün bu duruşunun vergisini ödüyor gibi 
görünüyor.
Emirlikler ve Suudi Arabistan’ın başlattığı şiddetli kampanyanın ve Türk karşıtı örgütleri 
finanse ettikleri milyonların gayretle geldiklerine inananlar ve Amerikalıların serbest 
bırakılması arasında bir bağlantı olmadığına inananların çoğu bu kapsamdadır. İran’ın 
bölgedeki silahları ve dört Arap başkenti üzerindeki hegemonyasını görmezden gelmesi 
ve Türkiye için planlanıp iskân edilmeleri yanlıştır.
Ankara’nın bütün bunların farkında  ne de farkında olmadığına inananlar için de bu 
durum yanlıştır. Evet, ona karşı neyin yaratıldığını tam olarak anladı ve tüm bu plan-
larla yüzleşirken neredeyse yalnız kaldığını biliyordu. Bu bakış açısıyla, tüm partileri 
bu gerçekler doğrultusunda uzun bir siyasi ruhla ve edindiği küçümsenmeyecek öz ye-
teneklere göre ele alır. Bir asır geçti, dünyanın diğer eksenlerin çöküşüne ve doğuşuna 
tanık olduğu, bu sırada uluslararası bir sistemin parçalandığı ve bir diğerinin oluştuğu, 
iki dünya savaşının patlak vermesiyle dünyadaki güç dengesi değişti ve ardından Soğuk 
savaş ve bugün sömürge ülkelerinin peşini bırakmayan manzara, Türkiye’nin uzaktan gel-
erek, dünyadaki tüm eski sistemleri değiştirecek ve hepsini altüst edecek büyük dönüşüm-
leri işaret eden gürültülü ve istikrarsız bir uluslararası sahnede daha öncü ve gelişmiş bir 
rolü geri yüklemekle ilgili olmasıdır.

مل يعــد األمــر حباجــة إىل أتكيــد أن احلاقديــن علــى تركيــا مل يكتفــوا ابالحتفــاظ ألنفســهم بــذاك احلقــد 
علــى هــذه القــوة الكبــرية املتناميــة، بــل حولــوه إىل أفعــال واضحــٍة بّينــٍة حيــث يريــدون هــدم جتربــة دميقراطيــة 
واقتصاديــة مميّــزة حوَّلــت تركيــا مــن دولــة مرهونــة مدانــة إىل مصــاف الــدول الكــربى املؤثـّـرة، وجعلــت منهــا 
رصيــداً اســرتاتيجياً عظيمــاً لألمتــن العربيــة واإلســالمية، وذلــك لثباهتــا علــى مواقفهــا وأتييدهــا حلــركات 
الشــعوب اجلرحيــة مــن فلســطن إىل تونــس واليمــن ومصــر والعــراق وســورية والصومــال وأذربيجــان وغريهــا، 
بنياهنــا وضعفهــا  مــدى هشاشــة  تــدرك  املشــرتِكة ابملؤامــرة  اإلقليميــة  األنظمــة  تلــك  مــن  الكثــري  وألن 
والكيفيــة الــي تســلطت فيهــا علــى رقــاب شــعوهبا، ومــن هنــا بــدأت ابلتدخــل يف الشــأن الداخلــي الرتكــي 
يف حماولــة إلجهــاض التجربــة الرتكيــة خشــية أن تصبــح مثــااًل حُيتــذى بــه فيجــذب الشــعوب املهمشــة 
واملقموعــة لتلــك الــدول وحيثهــا علــى التفكــري اجلــاد بتغيــري أحواهلــا وذلــك بــدءاً ابحلــرب االقتصاديــة 
اجملحفــة علــى هــذه الدولــة الصاعــدة، ومــروراً بتغذيــة العمليــات اإلرهابيــة الــي اســتهدفت وتســتهدف أمــن 
تركيــا واســتقرارها، وميكننــا أن نشــري هنــا  -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر-  إىل بعــض العمليــات اإلرهابيــة 
الــي تعّرضــت هلــا تركيــا منــذ انطــالق الثــورة الســورية عــام 2011 نتيجــًة للموقــف املبدئــي الــذي اختذتــه 

بدعــم وأتييــد هــذه الثــورة احملّقــة، ومــن أهــم تلــك العمليــات اإلرهابيــة:
- هجــوم علــى معــرب »جيلفاغــوزو« احلــدودي، جنــوب شــرق تركيــا والقريــب مــن معــرب ابب اهلــوى يف 

11 شــباط  2013، وقــد أســفر عــن ســقوط 17 شــهيًدا.
- هجــوم مــزدوج  يف 11 أاير 2013، أســفر عــن مقتــل 52 شــخصاً يف مدينــة الرحيانيــة جنــويب تركيــا 

قــرب احلــدود مــع ســورية، حيــث مت توجيــه أصابــع االهتــام للنظــام الســوري مباشــرًة.
- هجــوم يف مدينــة ســوروج »ســوروتش« قــرب احلــدود مــع ســورية يف 20 متــوز  2015  أســفر عــن 
ســقوط 33 شــهيًدا، وحنــو 100 جريــح مــن املدنيــن، وقــد اهتمــت الســلطات الرتكيــة آنــذاك تنظيــم 

الدولــة اإلســالمية »داعــش« بتنفيــذه.
- تفجــريان وقعــا صبــاح يــوم الســبت 10 تشــرين األول 2015 قــرب حمطــة للقطــارات يف العاصمــة 

أنقــرة، وقــد أوداي حبيــاة 97 شــخصاً، وحنــو 200 جريــح. 
- تفجــري يف العاصمــة أنقــرة يف 17 شــباط  2016 أودى حبيــاة 28 شــهيًدا، وعشــرات اجلرحــى، 
والــذي أثبتــت التحقيقــات أن الــذي قــام بتنفيــذه أحــد أعضــاء حــزب »االحتــاد الدميقراطــي الكــردي 

الســوري«.
وقــد واجهــت احلكومــة الرتكيــة ومــا تــزال العمليــات اإلرهابيــة الــي تســتهدفها ابحلــزم والقــوة، فخاضــت 
الكثــري مــن املواجهــات مــع أعدائهــا يف الداخــل واخلــارج، وهــي اليــوم مــا تــزال ختــوض مواجهــات مســتمرة 
منــذ ســنن عديــدة مــع »حــزب العمــال الكردســتاين« وخاّصــًة يف املناطــق اجلنوبيــة والشــرقية مــن البــالد 

حيــث ســقط العديــد مــن اجلنــود األتــراك خــالل تلــك املواجهــات.
إّن اإلرهــاب الــذي أخــذ ينتشــر يف املنطقــة خاّصــًة بعــد قيــام بعــض الــدول العامليــة ابســتغالل ثــورات 
»الربيــع العــريب«، وتغيــري بوصلــة تلــك الثــورات مــن املطالبــة ابحلريــة واملســاواة والعدالــة إىل فوضــى عارمــة 
غّذهتــا ومــا تــزال تلــك الــدول هبــدف إبقــاء املنطقــة يف حالــة مــن احلــروب والنزاعــات املســتمرة، وضــرب 
كل حمــاوالت التطــور والتقــدم يف تلــك املنطقــة، وتركيــا الــي شــّكلت مثــااًل متقدمــاً علــى كافــة األصعــدة، 
والــي أضحــت قــوة ال ُيســتهان هبــا يف املعــادالت العامليــة اليــوم، ابتــت يف مرمــى االســتهداف، خاّصــًة 
وأهنــا اختــذت مواقــف مبدئيــة مشــّرفة جتــاه الثــورات العربيــة ووقفــت إىل جانــب مطالــب الشــعب العــريب، 

ويبــدو أهنــا اليــوم تدفــع ضريبــة هــذه املواقــف.
خيطئ من يعتقد أبن احلملة الشرسة الي شنتها اإلمارات والسعودية واملالين الي مّولتا هبا التنظيمات 
املعاديــة لرتكيــا أتــت ابجتهــاد منهمــا، كمــا خيطــئ أكثــر مــن يعتقــد أبن ال عالقــة بــن إطــالق األمــريكان 
لــألذرع اإليرانيــة يف املنطقــة والتغاضــي عــن هيمنتهــا علــى أربــع عواصــم عربيــة وبــن مــا خُيطــط ويُبيّــت 
لرتكيــا، كمــا جيانــب الصــواب أيضــاً مــن يعتقــد أبن أنقــرة ال تعــي وال تــدرك كل ذلــك، نعــم هــي أدركــت 
مــاذا يبيّــت هلــا ابلضبــط، وأبهنــا أضحــت شــبه وحيــدة يف مواجهتهــا لــكل تلــك املكائــد. وهــي مــن هــذا 
املنطلــق تتعامــل مــع كافــة األطــراف وفقــاً لتلــك املعطيــات بنَفــٍس سياســي طويــل، ووفقــاً ملــا أضحــت 

متتلكــه مــن إمــكاانت ذاتيــة ال ُيســتهان هبــا. 
قــرٌن مضــى، شــهد العــامل خاللــه أفــول حمــاور ووالدة أخــرى، حيــث تفــكك خاللــه نظــام دويل وتشــّكل 
آخــر، وقــد تبّدلــت فيــه موازيــن القــوى يف العــامل بعــد انــدالع احلربــن العامليتــن مث احلــرب البــاردة، واملشــهد 
الــذي قــض مضاجــع الــدول االســتعمارية اليــوم هــو أن تركيــا القادمــة مــن بعيــد هــي علــى وشــك اســتعادة 
دور أكثــر رايديــة وتقدمــاً يف مشــهد دويلٍّ صاخــٍب وغــري مســتقّر ويشــي بتحــوالت كــربى يف العــامل ســتغري 

كافــة النُّظــم الســابقة وتقلــب كافــة املفاهيــم.

Muhammed Ali Sabuni

Türk Devletine Yönelik Sürekli Ve Kötü Niyetli Saldırılar
استهدافات متواصلة وخبيثة للدولة التركية
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Dünyanın tüm ülkelerindeki özgür Suriye halkı - ve onunla birlikte yurt dışında yaşayan Arap 
topluluklarının çoğunluğu ve Suriye devrimine ve onun asıl hedeflerine inananlar - birleşik bir 
slogan altında Suriye devriminin kutlamalarını düzenliyorlar:
- 10 yıl geçti Ve hala zalimin  ve milislerinin devrilmesine kadar devam ediyoruz.
- Devrim bir fikirdir ve fikirler ölmez
- Boşuna çalışıyorsun  ... bir devrimcinin yok edilmesine  imkan yoktur.
Suriye devrimi öksüz  biri olarak doğdu; bu, devrimimizin en doğru tanımı olan, yalnız bırakılan 
, özgürlük ve haysiyet talepleri nedeniyle katledilen devrimimizin en doğru tanımıdır. Ve Suri-
yelilerin destekçisi ve dostu olduğunu iddia edenler; Onların konumu sadece sözdeydi, başka 
bir şey yok.
Düşmanlarımızdan önce dostlarımız tarafından öldürüldük, Arapların ve Müslümanların çoğun-
luğu ve insanlık iddia eden tüm dünya bizi terk etti.
Dünya, devrimimizi öldürmekte ısrar etti çünkü onun zaferi Arap Baharı ülkelerinde meydana 
gelen devrimlerin ve diğer ülkelerdeki devrimci güçlerin Suriye devriminin değerlerine bağlı 
kalması anlamına gelecekti.
Ve eğer devrimimiz başarılı olursa – ki  başarılı olacağından eminiz -  devrimlerin tarihini 
yeniden yazacak ve gelecek nesillere örnek olacak.
Bu bağlamda Avrupa ülkeleri ve ABD’deki Suriyeli aktivistler, 14 Mart 2021 Pazar günü 
dünyanın en büyük halk devriminin 10. yıldönümü vesilesiyle büyük bir duruş sergileyeciklerini 
ilan etmeye karar verdiler.
Bu duruşu dünyanın tüm ülkelerinde aynı gün yer alacak şekilde küresel hale getirmek için 
önemli siyasi figürler ve uluslararası basın davet edilmektedir.
Büyük gösteride dünyadaki tüm aktivistlerle doğrudan bir iletişim programı oluşturmaya ve 
bunun olumlu bir etkiye sahip olmasına düşünerek  çağrıda bulundu.
Mart ayının başından bu yana, katil Esad’ın  seçimlerini reddetmek için dünyanın çeşitli şe-
hirlerinde kutlamalar ve gösteriler başladı.
 Ayrıca Fransız şehirlerinde (Paris - Nancy - Dijon - Strasbourg - Rennes) şu slogan altında 
başladı:
Esad ve seçimleri meşru değildir
Başlamış ve özgür Suriyeliler dünyadaki tüm insanlık soyluları ile birlikte katılacak ulusal bir 
halk kampanyasıdır.
Bu, adımlarının başlangıcıdır . Önümüzdeki günlerde ve aylarda, sahte seçimleri tahrif etmeyi 
amaçlayan yetersiz oyunu durdurmak ve Suriye diktatörünü yeniden üretmek için özgür Suriye-
lilerin bulunduğu her yere yayılacaktır.
 Beşar  iktidarının ve suçlu Esad ailesine karşı  hazırlanmış bu  kampanya.
Suriyelilerin devam eden öldürülmesini ve yerinden edilmesini durdurmaya ve en büyük suçlu 
(Hafız Esad) liderliğindeki bir darbede iktidarı ele geçiren Esad çetesinin iktidarı ele geçirip onu 
miras bırakması halinde Suriyelilerin öldürülmesinin devam etmesini sağlamaya devam ediyor. 
elli yıl boyunca “Ölüm Cumhuriyeti”’nde kuralı kendisinden sonraki oğluna miras bırakmaya 
çalışan oğlu Katil (Beşar Esad).
Katil Esad’a ve  İran’a, mezhepçi terörist milisler ve sömürge  Rusya’ya karşı duran  bu  kam-
panya  devam edecek bu  suçları göstermeye devam ediyor. Beşar Esad’ın Mart 2011’den beri  
barışçıl gösterilerin   Suriye halkına saldığı savaşın sonuçlarına dikkat çekerek:
-  yolsuzluğu, önlemeyi ve zulmü reddetmeyi.
- Suriye ekonomisinin yıkılması ve beraberindeki suçlar ve ihlallerle birlikte, uyuşturucu kar-
tellerine sponsorluk yapmak, bunları uluslararası olarak dağıtmak, insan organları ve çocuk ti-
careti yapmak gibi.
-  İran Devrim Muhafızları ve terör ve aşırılık güçlerinin geri kalanıyla Suriye dışından çetelerin 
ve mezhepçi paralı askerlerin elini serbest bırakmak.
- Ve Suriye devriminin tutuklularına adanmış devam eden küresel bir kampanyanın başlatıl-
ması ve Esadist hapishanelerinden kurtuluşlarının talep edilmesi ile Esadist seçimlerin meydana 
gelmesini önleme ve onları tanımama talebi. 
Sloganı öne sürmeye ve geliştirmeye devam ederken:
Hayal etmeye cesaret ettik ve haysiyetten pişman olmayacağız.
Ve asil devrimimizi kişisel çıkarları için kullanan hırsızları, haydutları ve paralı askerleri alt 
etmeye çalışacağız.
en sonunda:
Bu nöbetlerin yapıldıkları her şehir ve meydanda polis tarafından yasal statü ve koruma kazan-
ması için tüm nöbet ve gösteriler resmi ruhsat gerektirir.
Fransa’nın Lyon kentinde, ruhunu avucunda taşıyan ve on yıldır çalınan onurunu ve özgürlüğünü 
geri getirmek için dışarı çıkan her Suriyeli erkek ve kadını selamlamak için Suriye devriminin 
anısını anmak için bir toplantıya katılacağız. ve hapishanelerde tutuklu ve kayıpların serbest 
bırakılması talebi, savaş suçlularının yargılanması ve tüm işgalcilerin ayrılması ve bu (20 Mart 
saat 13: 30’da Belcourt Meydanı, Lyon, Fransa’da).

األحــرار الســوريون يف كل بلــدان العــامل مــع غالبيــة اجلاليــات العربيــة املقيمــة يف اخلــارج، مــع أحــزاب وشــخصيات سياســية عامليــة 
تؤمــن ابلثــورة الســورية وأهدافهــا النبيلــة، ينظمــون احتفــاالت بذكــرى الثــورة الســورية حتــت شــعار موحــد:

- 10 سنوات ومستمرون حى إسقاط الطاغية وميليشياته
- الثورة فكرة واألفكار ال متوت

- عبثاً حتاول ال فناء لثائر
الثورة السورية ولدت يتيمة، وهو التوصيف األكثر دقة لثورتنا الي تركت وحيدة تذبح ملطالبتها ابحلرية والكرامة.

لقــد تــرك الشــعب الســوري وحيــداً يف مواجهــة طواغيــت الكــون، وال صديــق حقيقــي لــه، وكل مــن مثــل علــى الســورين مــن 
خــالل إعــالن صداقتــه كان جمــرد ظواهــر صوتيــة.

لقد قتلنا أبيدي أصدقائنا قبل أعدائنا، وختلى عنا غالبية العرب واملسلمن، وكل العامل الذي يدعي االنسانية.
لقــد أمجــع العــامل علــى قتــل ثورتنــا ألن انتصارهــا ســيعي إعــادة إنتــاج الثــورات الــي حدثــت يف بلــدان الربيــع العــريب، ويعــي متســك 

القــوى الثوريــة يف البلــدان األخــرى بقيــم الثــورة الســورية.
ويف حال جناح ثورتنا وستنجح فإهنا ستعيد كتابة اتريخ جديد للثورات وستغدو أمثولة لألجيال القادمة.

وقــد قــرر النشــطاء الســوريون يف البلــدان األوربيــة والــوالايت املتحــدة االعــالن عــن وقفــة كــربى مبناســبة مــرور 10 أعــوام علــى 
القيــام أبكــرب ثــورة شــعبية يف العــامل يــوم األحــد 14 اذار /مــارس 2021

ومــن أجــل جعــل هــذه الوقفــة عامليــة حبيــث جتــري يف كل دول العــامل بنفــس اليــوم ويدعــى إليهــا شــخصيات سياســية هامــة 
وصحافــة عامليــة.

التنســيقيات املتواجــدة يف كل بلــدان العــامل أكــدت علــى أمهيــة إظهــار وحــدة الســورين يف هــذا اليــوم، كــي يكــون يومــاً عامليــاً، 
ودعت إىل وضع برانمج تواصل مباشــر مع مجيع النشــطاء عرب العامل يف التظاهرة الكبرية وجعلها ذات أتثري إجيايب، والرتتيب 
والتنســيق مــع الداخــل الســوري كــي يتــم تنظيــم الوقفــات واملظاهــرات بعيــد الثــورة يف كافــة القــرى والبلــدات احملــررة مــن قبــل 
جمموعــة متطوعــة وتقــوم علــى تزيــن الشــوارع وطالئهــا أبعــالم الثــورة مــع أمهيــة نقــل مجيــع التظاهــرات بشــكل مباشــر عــرب أقنيــة 

تلفزيونيــة عربيــة وأجنبيــة.
ومنــذ بدايــة شــهر آذار بــدأت االحتفــاالت والتظاهــرات يف عــدد مــن مــدن العــامل رفضــاً النتخــاابت الســفاح األســد، ويف املــدن 

الفرنســية )ابريس- اننســي - دجيون - سرتاســبورغ – رينز(، حتت راية: 
- ال شرعية لألسد وانتخاابته

هي محلة شــعبية وطنية بدأت وسيشــارك فيها الســورين األحرار مع كل نبالء االنســانية ابلعامل، هي بداية خطواهتا وستنتشــر 
خــالل األايم واألشــهر القادمــة يف كل مــكان يتواجــد فيــه الســورين األحــرار، مــن أجــل إيقــاف املســرحية اهلزيلــة الــي هتــدف 
إىل تزييــف انتخــاابت صوريــة، وإعــادة تصنيــع ديكتاتــور ســوراي مــرة أخــرى، متهيــداً لتوريــث حكــم ســوراي إلبــن بشــار ولعائلــة 

األســد اجملرمــة.
واحلملــة مســتمرة مــن أجــل وقــف اســتمرار قتــل الســورين وهتجريهــم، والتأكيــد علــى أن قتــل الســورين سيســتمر إذا بقيــت 
عصابــة األســد الــي اســتولت علــى الســلطة ابنقــالب قــاده اجملــرم األكــرب )حافــظ األســد( وورثــه البنــه الســفاح )بشــار األســد( 

الــذي يســعى إىل توريــث احلكــم إلبنــه مــن بعــده، فيمــا يســمى جبمهوريــة املــوت طيلــة مخســن عامــاً.
وإظهــار جرائــم الســفاح األســد مــع إيــران وامليليشــيات الطائفيــة اإلرهابيــة، وروســيا املســتعمرة، وإبــراز نتائــج احلــرب الــي أطلقهــا 

بشــار األســد علــى الشــعب الســوري منــذ أول يــوم للمظاهــرات الســلمية يف آذار عــام 2011:
- قتل أكثر من مليون سوري من املدنين بكل األسلحة ومنها الكيماوي والفوسفوري احملرمة دولياً.

- اعتقال أكثر من نصف مليون مدين حر رفض الفساد والقتل واالستبداد.
- تشــريد مــا يقــارب مــن 12 مليــون ســوري بــكل بقــاع األرض خــارج ســوراي و6 ماليــن ســوري يف مشــال ومشــال شــرق ســوراي 

يف املخيمــات.
- تدمــري ثالثــة أرابع البنيــة التحتيــة مــن املــدارس واملشــايف واملســتوصفات والدوائــر اخلدميــة والبلــدايت وخطــوط املــاء وشــبكة 

اهلاتــف والكهــرابء والطــرق العامــة.
- تدمري 70% من املدن والبلدات والقرى السورية الثائرة ابلطريان والرباميل املتفجرة.

- تدمــري االقتصــاد الســوري وحتويلــه القتصــاد احلــرب مــع مــا يرافقــه مــن جرائــم وانتهــاكات مثــل رعايــة عصــاابت تصنيــع 
املخــدرات وتوزيعهــا دوليــاً وجتــارة األعضــاء البشــرية واألطفــال.

- إطالق يد عصاابت القتل واملرتزقة الطائفين من خارج سوراي مع احلرس الثوري االيراين وابقي قوى االرهاب والتطرف.
واملطالبــة مبنــع حــدوث االنتخــاابت األســدية وعــدم االعــرتاف هبــا، مــع إطــالق محلــة عامليــة مســتمرة خمصصــة ملعتقلــي الثــورة 

الســورية واملطالبــة بتحريرهــم مــن الســجون األســدية.
 مع االستمرار بطرح وتطوير شعار:

- جترأان على احللم ولن نندم على الكرامة.
والعمل على إسقاط اللصوص وقطاع طريق واملرتزقة الذين استغلوا ثورتنا النبيلة من أجل منافعهم الشخصية.

أخرياً:
مجيــع الوقفــات واملظاهــرات حتتــاج إىل تراخيــص رمسيــة، مــن أجــل اكتســاب هــذه الوقفــات الصفــة القانونيــة واحلمايــة مــن قبــل 

البوليــس يف كل مدينــة وســاحة تقــام فيهــا.
يف مدينــة ليــون بفرنســا سنشــارك بتجمــع إلحيــاء ذكــرى الثــورة الســورية كتحيــة لــكل ســوريّة وســوري محــل روحــه علــى كفــه 
وخــرج الســتعادة كرامتــه وحريتــه املســلوبة منــذ عقــود، واملطالبــة إبطــالق ســراح املعتقلــن واملغيبــن يف الســجون، وحماكمــة جمرمــي 

احلــرب، ورحيــل مجيــع احملتلــن، وذلــك )يف 20 آذار الســاعة الواحــدة والنصــف يف ســاحة )بلكــور( مبدينــة ليــون بفرنســا(.

Dünyanın her ülkesinde özgür insanlar Suriye devriminin yıldönümünü kutluyor
األحرار في كل بلدان العالم يحتفلون بذكرى الثورة السورية

İŞRAK
إشراق ي

ك
ي تر

عرب



21

ي
ك

ي تر
عرب

إن مراعــاة مصــر للجــرف القــاري الرتكــي خــالل قيامهــا مؤخــرًا أبعمــال التنقيــب عــن الطاقــة يف شــرق البحــر املتوســط، 
قوبلــت بــردة فعــل رضــا مــن قبــل أنقــرة، بقــدر مــا كانــت ردة فعــل مرتبكــة مــن قبــل أثينــا.

إن هــذا يعــي أن مصــر تنظــر ابحــرتام لالتفاقيــة الــي عقــدت بــن تركيــا وليبيــا يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2019، لرتســيم 
احلــدود البحريــة بــن البلديــن.

ولقــد كان هــذا االحــرتام مــن اجلانــب املصــري الســبب الرئيســي وراء حالــة االرتبــاك أو الفــزع الــي اعــرتت العاصمــة اليواننيــة 
أثينا.

مــن جانــب تركيــا، كان وزيــر خارجيتهــا مولــود تشــاووش أوغلــو، أول مــن علــق علــى هــذا التطــور اإلجيــايب معبـّــرًا عــن 
ترحيبــه هبــذه اخلطــوة املصريــة. حيــث قــال تشــاووش أوغلــو، خــالل مؤمتــر صحفــي مــع نظــريه اجلورجــي يف أنقــرة؛ »وأضــاف 
“كدولتــن متلــكان أطــول ســاحلن يف شــرق املتوســط، إذا مسحــت ظــروف العالقــات بيننــا، ميكننــا كذلــك التفــاوض علــى 

اتفــاق لرتســيم احلــدود البحريــة مــع مصــر وتوقيعــه«.
ومل ميــض وقــت طويــل حــى صــدر بيــان ملفــت للنظــر واالهتمــام بشــكل كبــري، مــن قبــل وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار، 
الــذي أشــار إىل القيــم التارخييــة والثقافيــة املشــرتكة بــن تركيــا ومصــر، مث قــال عبــارة يف غايــة األمهيــة؛ »قــد جتــري تطــورات 

خمتلفــة يف األايم املقبلــة«.
مسؤول تركي رفيع: مل يتم حتديد شيء حىت اآلن

نتذكــر جيــًدا أن مصــر حينمــا قامــت ابلتوقيــع علــى اتفاقيــة ترســيم احلــدود البحريــة فيمــا بينهــا وبــن اليــوانن العــام املاضــي 
2020، أبــدت احرتاًمــا للحــدود اجلنوبيــة للجــرف القــاري الرتكــي، ورفضــت ترســيم احلــدود مــن جزيــرة ميــس.

وميكن اعتبار التطور األخري الذي قامت به مصر مؤخًرا، اخلطوة اإلجيابية الثانية ضمن هذا املسار.
عنــد معاينــة هــذا املوضــوع، حاولــت جــس نبــض بعــض الدوائــر املعنيــة هبــذه املســألة عــن قــرب يف أنقــرة. وطرحــت علــى 
بعــض املســؤولن رفيعــي املســتوى؛ ســؤالن؛ »هــل ميكــن القــول أننــا اتفقنــا مــع مصــر؟ وهــل ميكــن أن نتوقــع تطــورات جديــدة 

يف ملــف شــرق املتوســط خــالل األايم القادمــة؟«.
ولقــد حصلــت علــى هــذا اجلــواب؛ »لقــد جــرت هنــاك حمــاداثت فنيــة ابلفعــل، وال شــك أن التطــورات األخــرية كانــت مبثابــة 
رســالة ترحيــب. وبــدوران أوضحنــا مــرارًا أننــا مســتعدون لتوقيــع اتفاقيــات ترســيم احلــدود البحريــة مــع دول املنطقــة مبــا فيهــا 

مصــر«.
وأود أن أنقــل لكــم إجابــة مســؤول آخــر ممـّـن يعنــون بشــكل كبــري هبــذا امللــف، حتــدث بلغــة حــذرة إىل حــد مــا، حيــث قــال؛ 

»إىل اآلن ال ميكــن القطــع بشــيء، وال تــزال احملــاداثت مســتمرة«.
اجلميــع يعلــم أن هنــاك حمــاداثت جتــري منــذ وقــت بــن جهــازي اســتخبارات البلديــن. لكــن حــى اآلن مل تتضــح بعــد النتائــج 
الــي ميكــن ان تتمخــض عــن هــذه احملــاداثت الســرية، وفيمــا إذا كانــت ســتُتخذ خطــوات علــى صعيــد تطبيــع العالقــات 

بــن البلديــن.
علــى صعيــد آخــر، علينــا أن نتذكــر جيــًدا أن إدارة السيســي يف مصــر منفتحــة دائًمــا علــى مــا متليــه عليهــا بعــض الــدول علــى 
رأســها دولــة اإلمــارات، ومبعــى آخــر؛ لــو قالــت هــذه الــدول كلمــة »ال« فــإن هــذه الكلمــة ســتكون مبثابــة قــرار ســيجعل مــن 

الصعــب علــى إدارة السيســي أن تقــول ال ضــده.
ولذلــك أرى أنــه مــن املفيــد توخــي احلــذر يف األمــور املتعلقــة مبســار العالقــات مــع مصــر، حــن التعامــل مــع التطــورات 

األخــرية.
فزع اليوانن وخيبة أمل قربص الرومية

إن توتــر العالقــات فيمــا بــن تركيــا ومصــر عقــب االنقــالب العســكري الــذي حــدث يف األخــرية عــام 2013، تزامًنــا مــع 
توتــر العالقــات بــن تركيــا وبعــض دول اخلليــج يف ذلــك الوقــت، جعــل اليــوانن تتخــذ مــن ذلــك فرصــة لتحقيــق مطالبهــا 

املتطرفــة يف شــرق املتوســط، واختــاذ العديــد مــن اخلطــوات لتحويــل هــذا الوضــع لصاحلهــا.
ويف هذا السياق أقامت عالقات وثيقة مع كّل من القاهرة وأبو ظي، وجرة زايرات رفيعة املستوى بن هذه األطراف.

إال أن التطور األخري من اجلانب املصري جعل إدارة أثينا تعيش حالة ذعر حقيقية، وال تدري ماذا تفعل وكيف تعلق.
لقــد ســارع رئيــس الــوزراء اليــوانين كرايكــوس ميكواتكيــس إلجــراء اتصــال هاتفــي مــع السيســي، لثنيــه عــن قــرار مصــر حــول 

حتديــد حــدود القطعــة التنقيبيــة رقــم 18 والــي راعــت حــدود اجلــرف القــاري الــي حددتــه تركيــا ضمــن اتفاقيتهــا مــع ليبيــا.
وبعــد هــذا االتصــال علــى الفــور، مت إعــداد جولــة لوزيــر اخلارجيــة اليــوانين، نيكــوس دينــدايس، حيــث ســيزور اليــوم اإلثنــن 

القاهــرة، ومنهــا إىل قــربص الروميــة.
إن إحدى قضااي اخلالف بن مصر واليوانن، هو مشــروع »خط أاننيب غاز إيســت-ميد«، الذي مت تطويره لنقل الثروة 

اجلوفية لشرق املتوسط إىل أسواق أورواب. وعلى الرغم من لقاء ميكواتكيس ابلسيسي، مل يتم التوصل حلل حى اآلن.
وإذا حتقــق الرؤيــة املصريــة حيــال هــذا املشــروع، فســتكون إدارة جنــوب قــربص أي الروميــة؛ مســتبعدة أو خــارج اللعبــة متاًمــا 

يف شــرق البحــر املتوســط. وهــذا الوضــع بــدوره يزعــج القبارصــة الــروم ابلطبــع.
وميكــن أن نقــول ان حتــركات وزيــر اخلراجيــة اليــوانين مــا بــن القاهــرة ونيقوســيا، ســرتمي إىل إجيــاد حــل وســط للخــروج مــن 

األزمــة حــول هــذا املوضــوع.
أمــا تركيــا فهــي تعلــم جيــًدا الفرصــة مــن هــذا النــوع مــن اخلالفــات، ولــذا تريــد ختفيــف حــدة مشــاكلها مــع القاهــرة علــى 

حســاب حتقيــق فائــدة لصاحلهــا يف معادلــة شــرق املتوســط.
لكــن كمــا حاولــت أن أشــرح أعــاله، أود أن أذكركــم أبنــه ال يــزال هنــاك نــوع مــن التعامــل حبــذر مــع هــذا امللــف لــدى الدوائــر 

الــي تتعامــل معــه عــن قــرب.
ولذلــك خنتــم ابلتأكيــد علــى القــول؛ أبن حــاةل االرتبــاك اليواننيــة وإن كانــت تدفــع للســرور، إال أهنــا يف الوقــت ذاتــه ال تعــي 

أن النتائــج النهائيــة لصــاحل أنقــرة، مل حُيســم األمــر بعــد.

Geçtiğimiz günlerde Mısır’ın Doğu Akdeniz’de hidrokarbon çalışmaları için çıktığı ihalede 
Türkiye’nin kıta sahanlığını gözeterek bir sınır çizmesi, Ankara’da memnuniyet, Atina’da ise 
telâşla karşılanmıştı.
Mısır’ın bu tutumu, Türkiye’nin Kasım 2019’da Libya ile yaptığı Deniz Sınırlarını Yet-
kilendirme Anlaşması’na saygı duyduğu anlamına geliyordu.
Atina’daki telâş ya da panik havasının sebebi tam da buydu.
Ankara’da bu gelişmeden duyulan memnuniyeti dışa vuran ilk isim Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu oldu.
Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısı sırasında şunları söyledi:
“Doğu Akdeniz’de en uzun karası ve kıyıları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz 
de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır’la müzakere edebiliriz, kendi aramızda da ileride 
bir anlaşma imzalayabiliriz.”
Devamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan yine dikkat çekici bir beyanat geldi.
Mısır’la Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel değerlere atıf yapan Akar, dikkat çekici bir cüm-
le kurarak, “Önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir” dedi.
ÜST DÜZEY BİR YETKİLİ: HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİRŞEY YOK
Ağustos ayında Yunanistan’la kendi aralarında imzaladıkları deniz sınırlarını yetkilendirme an-
laşmasında da Mısır, sınırların çiziminin Meis Adası’ndan yapılmasını kabul etmemişti.
Bu son gelişme, o kararın ikinci bir adımı olarak görülebilir.
Ortaya çıkan bu durum üzerine, Ankara’da bu işler için mesai harcayan çevrelerin nabzını 
yokladım.
“Mısır’la anlaştık mı? Doğu Akdeniz’le ilgili yeni gelişmeler beklemeli miyiz” şeklindeki sor-
ularıma, üst düzey bir yetkili şu cevabı verdi:
“Görüşmeler vardı zaten teknik düzeyde ama son hamleleri memnuniyet verici bir mesaj oldu. 
Biz zaten her zaman Mısır da dâhil olmak üzere bölge ülkeleriyle deniz yetki anlaşması imzala-
maya hazır olduğumuzu söylüyorduk.”
Bu işler için mesai harcayan bir başka üst düzey isim ise, ihtiyatlı bir dil kullanıp, Mısır’la 
anlaştık mı şeklindeki soruma, “Henüz kesinleşmiş bir şey yok, görüşmeler devam ediyor” şek-
linde cevap verdi.
İki ülkenin istihbarat birimleri arasında görüşmeler yapıldığı zaten bilinmeyen bir şey değil.
Gizlilik içinde yürütülen bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı, ilişkileri normalleştirme 
yönünde adımların atılıp atılmayacağı henüz netleşmiş değil.
Diğer yandan unutulmaması gereken bir husus olarak, Mısır’daki Sisi yönetiminin, Birleşik 
Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerin telkinlerine açık olduğunu, o çevrelerin bir karar anında 
‘Hayır’ demesi halinde, buna tek başına ‘Evet’ diyebilecek halde olmadığını hatırlatmamız ge-
rekiyor.
Dolayısıyla son gelişmelerden bahisle ortaya çıkan Mısır’la ilişkilerin seyrine dair konulara 
temkinli yaklaşmakta fayda var.
YUNANİSTAN’IN PANİĞİ, KIBRISLI RUMLARIN HAYAL KIRIKLIĞI
Türkiye’nin 2013’teki darbe sonrası Mısır’la, eşzamanlı olarak Körfez’deki bazı ülkelerle 
arasının bozulmasını Doğu Akdeniz’deki maksimalist talepleri için fırsat olarak gören Yunani-
stan, son dönemde bu durumu lehine çevirmek için pek çok adım attı.
Kahire ile Dubai ile sıkı fıkı oldular, üst düzey ziyaretler yaptılar.
Ancak bu son gelişme karşısında Atina yönetiminin büyük bir telaş yaşadığı, gözlerden kaçmadı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 18’inci Parsel ile ilgili kararından vazgeçirmek için hemen 
telefona sarılıp Sisi’yi aradı.
Arkasından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias için acil bir seyahat planlaması yapıldı.
Yunan Bakan bugün önce Kahire, ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret etmek üzere 
Lefkoşa’nın Rum tarafına gidecek.
Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık konularından biri de, Doğu Akdeniz’in yer altı ze-
nginliklerinin Avrupa’daki pazarlarına taşınması için geliştirilen “EastMed” projesiyle alakalı.
Sisi/Miçotakis görüşmesine rağmen bu konuda da hâlâ bir çözüm yolu bulunabilmiş değil.
Kahire’nin EastMed için istediği rota hayata geçerse, Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki oyun 
planında devre dışında kalmış olacak.
Bu durum da, haliyle Kıbrıslı Rumları rahatsız ediyor.
18’inci Parsel sonrası ortaya çıkan trafikten anladığımız kadarıyla, Yunan Bakan Dendias, Mısır 
ile GKRY arasında mekik dokuyarak bir orta yol bulmaya çalışacak.
Türkiye, bu türden anlaşmazlıkları da fırsat bilerek, Mısır’la olan sorunlarını yumuşatma ve 
Doğu Akdeniz denkleminde avantajlı hale gelmek istiyor.
Ama yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi, bu işler için mesai harcayan çevrelerde temkinli bir 
yaklaşım olduğunu hatırlatmak isterim.
Bu bağlamda Atina’nın telâşı, ‘seyir zevki’ veriyor olsa da, skor avantajının henüz Ankara le-
hine olmadığını da bilmekte fayda var.

Mehmet Acet

Mısır’la ilişkiler normalleşiyor mu? Son gelişmeler neyin habercisi?
هل يتم تطبيع العالقات مع مصر وإلى ماذا تشير آخر التطورات؟

محمد آجات

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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قوبــل التقريــر االســتخبارايت الــذي نشــرته الســلطات األمريكيــة األســبوع املاضــي، بــردود فعــل غاضبــة مــن 
قبل الســعودية، كما كان متوقًعا. ويبدو أن الرايض قد أعدت خط عمل يف ســياق الرد على الوالايت 

املتحــدة، ترتكــز علــى 3 ركائــز؛ دبلوماســية واســتخباراتية ودينيــة.
يف اخلطوة األوىل، نفت السعودية تلك االهتامات الواردة يف التقرير واملوجهة ضد ويل العهد السعودي 
حممــد بــن ســلمان، وذلــك ضمــن بيــان للخارجيــة الســعودية اســتنكرت فيــه مــا ورد يف التقريــر بشــكل 
حــاد. ويف الوقــت ذاتــه ركــزت اخلارجيــة يف بياهنــا علــى »ضــرورة عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة 

للســعودية«.
ومــع تزامــن رســائل هتنئــة بــن ســلمان بتماثلــه للشــفاء وجنــاح عمليــة جراحيــة أجراهــا، صــدرت رســائل مــن 
عــدة دول عربيــة تتضامــن مــع الســعودية، يف حماولــة خللــق انطبــاع مفــاده؛ »أن العــامل العــريب يقــف وراء 

الــرايض كجســد واحــد«.
اثنيًــا، وعلــى صعيــد آخــر، مت دفــع بنــدر بــن ســلطان حنــو الســاحة، وهــو املعــروف بقربــه وعالقاتــه الوثيقــة 
ابجلنــاح اجلمهــوري، وقربــه مــن عائلــة بــوش علــى وجــه اخلصــوص أيًضــا.ويف مقــال مطــول لــه حتــت عنــوان 
»تقييــم التقريــر«، دافــع األمــري بنــدر عــن حممــد بــن ســلمان، وذّكــر اإلدارة األمريكيــة ببعــض األمثلــة مــن 
التاريــخ احلديــث، واملرحلــة الــي شــغل فيهــا منصــب ســفري الــرايض يف واشــنطن بــن عامــي 1983 حــى 

.2005
وتســاءل األمــري خــالل مقالــه؛ »عقــب غــزو العــراق، متــت ممارســة التعذيــب والتنكيــل املقيــب يف ســجن 
أبــو غريــب قــرب بغــداد، وبعلــم مــن بعــض مــن كان داخــل البيــت األبيــض آنــذاك، لكــن هــل ميكــن أن 
نقــول أبن الرئيــس بــوش أم مســاعديه كان املســؤول املباشــر عمــا حــدث آنــذاك؟« يســأل األمــري نفســه 
ليجــب نفســه قائــاًل؛ »ابلطبــع ال، لكــن مبــا أهنــم كانــوا علــى رأس الســلطة، وجــب عليهــم حتمــل مســؤولية 

ذلــك احلــادث بشــكل معنــوي«.
مث عــرج األمــري بنــدر علــى قضيــة مقتــل خاشــقجي ليقــول؛ »إن طريقــة تعامــل الســعودية مــع هــذا احلــادث 
الرهيــب تعتــرب نوذًجــا للعــامل. ولقــد أعلــن ويل العهــد مســؤولته عــن ذلــك بشــفافية. ومت تقــدمي املســؤولن 

عــن ذلــك أمــام احملكمــة ومتــت معاقبتهــم«.
إن األمــري بنــدر بــن ســلطان الــذي شــغل أيًضــا منصــب رئيــس االســتخبارات الســعودية بــن عامــي 
2012 و2014، يعلــم جيــًدا كيــف يعمــل النظــام الــدويل، لقــد قاهلــا بوضــوح؛ »الــوالايت املتحــدة 

فعلــت الشــيء ذاتــه، ملــاذا علينــا أن نكــون حنــن املذنبــن؟«.
عنــدام تريــد املمكلــة العربيــة الســعودية خماطبــة دوائــر االســتخبارات العامليــة أبســلوب خمتلــف، فإهنــا تدفــع 
حنــو الســاحة أيًضــا امسًــا آخــر، األمــر تركــي الفيصــل علــى ســبيل املثــال. األمــري تركــي الــذي يقــوم ابنتقــاد 
إســرائيل حــن احلديــث عــن القضيــة الفلطســينية، خياطــب العــامل العــريب واإلســالمي بوضــوح، وخيطــب 
هبــم يف ردود الفعــل »املعاديــة إلســرائيل«، وابلطبــع ال يغيــب عنــه اســتثمار املكانــة اإلجيابيــة الــي يتمتــع 
هبــا أبــوه امللــك فيصــل يف عيــون الشــعوب. وســيتذكر قرائــي جيــًدا مقــايل الــذي نشــر هنــا يــوم 9 ديســمرب/

كانــون األول 2020، حــول دور األمــري تركــي.
مبــا أننــا فتحنــا احلديــث حــول امللــك فيصــل، مــن اجليــد أن نســلط الضــوء علــى هــذه الروابــط العجيبــة: 
األمــري بنــدر هــو ابــن ويل العهــد الســعودي الســابق ســلطان بــن عبــد العزيــز )تــويف عــام 2011(، متــزوج 
مــن هيفــاء بنــت امللــك الســعودي الراحــل فيصــل بــن عبــد العزيــز. هنــاك ابــن آخــر للملــك فيصــل، أال 
وهــو خالــد بــن فيصــل بــن عبــد العزيــز أمــري مكــة حــى اآلن، كان قــد أرســله ويل العهــد الســعودي ألنقــرة 
عقــب جرميــة خاشــقجي مــن أجــل إقنــاع تركيــا. وحينمــا مل يفلــح األمــري إبقنــاع تركيــا ابلتســرت علــى اجلرميــة 
وغــض الطــرف عنهــا، أعلــن حينمــا عــاد لبــالده قائــاًل؛ » مــن الصعــب التغلــب علــى هــذا األمــر«، ومنــذ 
ذلــك الوقــت ابت مــن الواضــح أن أوالد امللــك فيصــل هــم اليــوم علــى خــط خمتلــف متاًمــا، عــن اخلــط 

الــذي كان عليــه امللــك فيصــل والــذي اســتطاع كســب تعاطــف كبــري مــن قبــل الشــعوب املســلمة(.
وأخــريًا، يف اخلطــوة الثالثــة جنــد أن رجــال الديــن دخلــوا هــم أيًضــا علــى هــذا اخلــط. حيــث جنــد مثــاًل 
الواعــظ الســعودي الشــهري عائــض القــرين املعــروف يف مجيــع أحنــاء العــامل، والــذي يتابعــه قرابــة عشــرين 

مليــون علــى ســحابه يف تويــرت، قــد مــدح حممــد بــن ســلمان حــى أوصلــه حــد الســماء كمــا يقــال.
لقــد قــال القــرين؛ »أعــداد اململكــة العربيــة الســعودية العظيمــة جيهلــون مكانــة حممــد بــن ســلمان يف قلــوب 
النــاس. كلنــا حممــد بــن ســلمان!”، وختــم مدحيــه هبــذه اجلملــةا؛ »ال انمــب أعــن اجلبنــاء«. طبعــا هــذه 
اجلملــة يعرفهــا جيــًدا مــن قــرأ التاريــخ اإلســالمي بعمــق، لقــد قاهلــا خالــد بــن الوليــد ضــد أعــداء اإلســالم. 

مــا يعــي أنــه مــن الواضــح املكانــة الــي يضــع فيهــا القــرين حممــَد بــن ســلمان.
هنــاك شــيء واحــد يف احلقيقــة يشــّجع الســعودين علــى اختــاذ مثــل هــذا اهلجــوم مــن مجيــع اجلهــات 
واألطرتــف، أال وهــو ضمــان أن اإلدارة األمريكيــة لــن تقــوم بفــرض عقــوابت مباشــرة علــى شــخص حممــد 

بــن ســلمان.
ويف الواقــع، ابت واضًحــا أن البيــت األبيــض يبكــي علــى خاشــقجي دمــوع التماســيح، حينمــا اعتــربت 

إدارة ابديــن أن فــرض عقــوابت علــى زعمــاء حلفــاء للــوالايت املتحــدة أمــر غــري ممكــن.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair ABD yönetiminin geçtiğimiz hafta 
dünyaya duyurduğu istihbarat raporu, Suudi Arabistan cephesinde –beklendiği gibi– tep-
kiyle ve öfkeyle karşılandı. Washington’a verilecek cevap konusunda, Riyad’ın diplo-
matik, istihbarî ve dinî olmak üzere üç ayaktan oluşan bir hareket planını uygulamaya 
koyduğu görülüyor. 
İlk adımda, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı sert bir açıklamayla rapor kınanarak, Veli-
aht Prens Muhammed bin Selman’a (MbS) yöneltilen suçlamalar reddedildi. Eş zaman-
lı olarak, bölge başkentlerine haber salındı, “Suudi Arabistan’ın iç işlerine müdahale 
edilmemelidir” temalı resmi beyanlar yayınlatıldı. MbS’nin raporun yayınlanmasından 
hemen önce geçirdiği apandisit ameliyatı için gelen geçmiş olsun mesajları da araya 
sıkıştırılarak, “Arap dünyasının yekvücut halinde Riyad’ın arkasında durduğu” imajı 
oluşturulmaya çalışıldı.
İkinci olarak, ABD’de özellikle Cumhuriyetçi kanatla ve Bush ailesiyle çok yakın ilişkil-
ere sahip Bender bin Sultan sahneye sürüldü. “Raporu değerlendiren” uzun bir mülakat 
veren Prens Bender, 1983-2005 arasında Washington’da ülkesinin büyükelçiliğini yapmış 
olmanın da verdiği rahatlıkla, Amerikan yönetimine yakın tarihten bazı örnekleri hatır-
latarak MbS’yi savundu. “Irak’ın işgalinden sonra, Bağdat yakınlarındaki Ebû Gureyb 
Hapishanesi’nde tutuklulara uygulanan aşağılık işkence ve eziyetler, dönemin Beyaz 
Saray’ındaki bazılarının bilgisi dâhilinde yapılmıştı. Peki, bu durum, Başkan Bush’u ve 
yardımcılarını olayın direkt sorumlusu haline getirir mi?” diye soran Prens, cevabı da 
kendisi verdi: “Kesinlikle hayır. Fakat yine de iktidarda kendileri olduğu için, hadisenin 
mesuliyetini taşımak durumunda kaldılar.” Sonrasında sözü Cemal Kaşıkçı’nın katline ge-
tiren Bender, “Suudi Arabistan olarak, bizim bu korkunç olayı ele alış biçimimiz dünyaya 
örnektir. Veliaht Prens, mesuliyeti şeffaf biçimde üstlenmiştir. Sorumlular da mahkemeye 
çıkarılıp cezalandırılmıştır” görüşünü savundu. 2012-2014 arasında Suudi Arabistan istih-
barat şefi olarak da görev yapan Bender bin Sultan, uluslararası sistemin nasıl işlediğinin 
gayet farkında olarak, aslında “Amerika da aynı şekilde hareket ediyor, biz neden suçlu 
olalım?” demiş oluyordu.
Suudi Arabistan, dünya istihbarat çevrelerine farklı bir üslupla seslenmek istediğinde, yine 
eski bir istihbaratçıyı ve büyükelçiyi devreye sokuyor: Prens Turkî el Faysal. Örneğin, 
Filistin meselesinde İsrail eleştirileceğinde sahne alan Prens Turkî, aynı zamanda Arap 
ve İslâm dünyasına da hitap ediyor. Babası Kral Faysal’ın halklar nezdinde sahip olduğu 
olumlu krediyi de kullanarak, Suudi Arabistan yönetiminin “İsrail karşıtı” reflekslerini 
ortaya koyuyor. Dikkatli okurlar, 9 Aralık 2020 günü bu köşede yazdığım, Prens Turkî’nin 
söz konusu rolüne dair yazıyı hatırlayacaktır.
(Kral Faysal’dan bahis açılmışken, şu ilginç bağlantıları da zikretmemek olmaz: Suudi 
Arabistan eski Veliaht Prensi Sultan bin Abdulaziz’in (ö. 2011) oğlu olan Prens Bender bin 
Sultan, Kral Faysal’ın kızı Hayfâ ile evli. MbS, Kaşıkçı suikastından sonra “Türkiye’yi 
ikna etmek için” Kral Faysal’ın hâlen Mekke Valisi olarak görev yapan bir diğer oğlu 
Prens Hâlid’i Ankara’ya göndermişti. Prens’in, Türkiye’yi bu suçu örtbas etmeye ikna 
edemeyince, ülkesinde döndüğünde “Bu işin altından kalkmamız çok zor” dediği basına 
yansımıştı. Vaktiyle dindarlığı ve İslâmî davaları sahiplenmesiyle Müslüman halkların 
büyük sempatisini kazanan Kral Faysal’ın birinci dereceden yakınlarının, bugün bambaş-
ka bir çizgiye sürüklenmesi düşündürücü.) Ve nihayet üçüncü adımda, sazı din adamları 
eline aldı. Bütün dünyada tanınan meşhur Suudi tele-vaiz Âid el Karnî, 20 milyona yakın 
takipçiye sahip Twitter hesabında MbS’yi göklere çıkardı: “Büyük Suudi Arabistan’ın 
düşmanları, Muhammed bin Selman’ın halkın gönlündeki yerinden habersizler. Hepimiz 
Muhammed bin Selman’ız!” Karnî, mesajını şu cümleyle bitiriyordu: “Korkakların gözüne 
uyku girmesin!” İslâm tarihini derinlemesine okuyanların mutlaka aklında kalmış olan bu 
cümle aslında Hâlid bin Velid’e aitti ve İslâm düşmanları için sarf edilmişti. Karnî’nin 
böylece MbS’yi nereye oturttuğu ve kiminle kıyasladığı da ortaya çıkmış oluyordu.
Suudileri böyle dört koldan atağa geçmek için cesaretlendiren bir şey var: Amerikan yöne-
timinin, Muhammed bin Selman’ın şahsına doğrudan bir ceza ver(e)meyeceğine olan 
güvenleri. Nitekim Beyaz Saray, MbS’nin cezalandırılıp cezalandırılmayacağıyla ilgili 
soruya cevaben “Müttefik olduğumuz ülkelerin liderlerine yaptırım uygulamıyoruz” di-
yerek, şimdiden topu taca attı bile.

Taha Kılınç 

Cemal Kaşıkçı 
جمال خاشقجي 

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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يعتــرب تطبيــق »كلــوب هــاوس« )Clubhouse(، مــن أبــرز نوافــذ التواصــل االجتماعــي اجلديــدة، ولقــد حقــق شــهرة ســريعة 
ا إنشــاء غــرف للنقــاش، وال حيتــاج الدخــول  ليتحــول إىل برانمــج للقــاءات واملناقشــات اجلــادة بشــكل كبــري للغايــة. مــن الســهل جــدًّ
هلذه الغرف أو اخلروج منها أي بروتوكوالت معقدة، كما أنه ال توجد رقابة ما على تلك اجللســات، مما يســمح جلميع األشــخاص 
مــن خمتلــف األفــكار أن يناقشــوا أي موضــوع دون وجــود رقابــة. مــن الســهل للغايــة أن يقــوم أي أحــد بــكل ســهولة إبدارة جلســة 
نقاشــية ابلطريقــة الــي حتلــو لــه، مبشــاركة العشــرات أو املئــات، بــل حــى اآلالف يف بعــض األحيــان، دون وجــود أي حــد زمــي ومــا 
شــابه. ويبــدو شــبه مؤكــد أن مثــل هــذه البيئــة اإلعالميــة اجلديــدة ســتضيف بعــًدا جديــًدا للغايــة ســواء للحيّــز العــام أو الوســط اخلــاص 
مبواقــع التواصــل االجتماعــي، إضافــة إىل بيئــة النقــاش الدميقراطــي. علــى صعيــد تركيــا، أجــد أن هنــاك اهتماًمــا كبــريًا توجــه بســرعة حنــو 
وســيلة التواصــل االجتماعيــة اجلديــدة تلــك، أمــا علــى صعيــد العــامل العــريب فيمكــن القــول أبّن ســرعة انتشــارها أكثــر بكثــري، وابلتــايل 
تتمتــع بفاعليــة أكــرب بطبيعــة احلــال. ابلنســبة لغــرف النقــاش الــي هــي ابللغــة العربيــة، فإهنــا تضــم عــدًدا غفــريًا مــن املشــاركن، وميكــن 
مناقشــة العديــد مــن القضــااي ذات الصلــة ابلنــاس بــكل ســهولة. وهــذا مــا جعــل اإلقبــال علــى هــذه املنصــة ســريًعا وكبــريًا هبــذا الشــكل، 
ال ســيما بعــد إســكات صــوت مجيــع الوســائل اإلعالميــة املعارضــة عقــب »قمــع« الربيــع العــريب. ويف هــذا الســياق، أوّد أن أذكــر أنــي 
حضــرت غرفــة نقــاش ضمــت مئــات املشــاركن مــن شــى بقــاع العــامل العــريب، بدعــوة مــن فريــق صحفــي يف قنــاة اجلزيــرة، مســاء قبــل 
أمــس، ودار النقــاش حــول العالقــة املؤسســاتية فيمــا بــن احلكومــة واملعارضــة يف تركيــا، إضافــة لعمليــات الدســتور اجلديــد، والعالقــة 
بــن تركيــا والعــامل العــريب، ضمــن نقــاش مطــول اســتمّر 3 ســاعات ونصــف. خــالل اجللســة النقاشــية، كان مــن ضمــن املشــاركن 
مناصــرون لرتكيــا ومناهضــون هلــا وحمايــدون كذلــك، كان هنــاك صحفيــون وأكادمييــون وسياســيون مــن خمتلــف اآلراء والتوجهــات ومــن 
شــى الــدول العربيــة. ولقــد وجــدت يف هــذه اجللســة النقاشــية الــي كان يديرهــا أحــد صحفيــي اجلزيــرة، فرصــة لإلجابــة بشــكل واضــح 
للغايــة عــن العديــد مــن األســئلة اهلامــة ال ســيما فيمــا يتعلــق ابلعالقــات بــن تركيــا والعــامل العــريب. كمــا أن بعــض تلــك األســئلة الــي 

طرحــت علــّي؛ كانــت تفتــح ابب النقــاش بــن املشــاركن للنقــاش فيمــا بينهــم.
وأوّد هنــا يف احلقيقــة أن أنقــل مــا دار يف احلــوار حــول ســؤال أو ســؤالن، يشــكالن موضوًعــا شــائًكا يلقــى اهتماًمــا كبــريًا يف العــامل 
العــريب، بــل وابت مــادة دعائيــة: »زعــم أحــد الصحفيــن العــرب أّن تركيــا ضّمــت إليهــا »هــااتي« عــام 1939 عــرب فــرض األمــر 
الواقــع، واحتلــت بذلــك جــزًءا مــن األراضــي العربيــة، ســائاًل؛ هــل تريــد تركيــا اآلن تكــرار ذلــك، ســواء يف إدلــب أو أي جــزء مــن 
األراضــي الســورية؟«. جيــدر ابلذكــر أن مثــل هــذا النــوع مــن املزاعــم واخلطــاابت يتــم ذكرهــا بشــكل متكــرر يف بعــض وســائل اإلعــالم 

العربيــة.
ما الشيء الذي جيعل هذه األرض أرًضا عربيًّا؟

لقــد أجبــت عــن الســؤال أبســئلة عــدة، حيــث ســألت؛ مــا الــذي جيعــل أرًضــا مــا أرًضــا عربيــة؟ هــل هــو القــدرة املطلقــة للحــكام العــرب 
علــى التحكــم أبرواح وأمــوال وأعــراض وعقــول وديــن مواطنيهــم »العــرب« دون معاملتهــم بطريقــة إنســانية؟ أم قدرهتــم علــى قتلهــم 
وزهــق أرواحهــم كيفمــا يشــاؤون، ووضــع أيديهــم علــى أمواهلــم وممتلكاهتــم دون حســب ورقيــب؟ هــل حقًّــا مســتعدون للمواجهــة هبــذا 
الســؤال؟ لــو جــرى اســتفتاء اليــوم فمــا الــذي ســيختاره الســوريون؛ هــل ســيختارون العيــش حتــت حكــم األســد العــريب، أم حتــت حكــم 
تركيــا؟ هــل ســألت نفســك ملــاذا اختــار قرابــة 4 إىل 5 ماليــن مــن الســورين؛ اللجــوء حتــت محايــة تركيــا، وليــس حتــت محايــة األســد 
أو أي دولــة عربيــة أخــرى؟ ســواء الذيــن يعيشــون داخــل تركيــا أو مشــال ســوراي؛ مجيعهــم قــد أوضحــوا مبــا فيــه الكفايــة عــن ترجيحهــم 

البقــاء حتــت ظــّل تركيــا، فهــل اي تُــرى وصلــت رســائلهم بشــكل واضــح مبــا فيــه الكفايــة؟
كيــف يُعقــل منطــق مــن هــذا النــوع أن يتهــم تركيــا ابحملتلــة، وهــي الــي مل تفعــل ســوى أن أعطــت األمــان والســالم ملاليــن الســورين 
الذيــن قصــدوا أراضيهــا دون بلــد آخــر، أال جيــدر هبــذا املنطــق أن يتهــم احلكومــات العربيــة املتخاذلــة أبهنــا حمتلــة؟ وهــي الــي مل توجــه 
كلمــة حــق رادعــة لنظــام عــريب قتــل مليــون إنســااًن دون أن يــرف لــه جفــن، مــاذا فعلــت تلــك احلكومــات إزاء املاليــن مــن »العــرب« 
الذيــن مورســت ضدهــم أصنــاف اجملــازر والتهجــري والتنكيــل والتعذيــب والبطــش؛ ســوى االكتفــاء مبشــاهدة مجيــع ذلــك عــرب شاشــات 

التلفــاز فحســب؟
هل يستوي االنقالبيون-اإلرهابيون الفارون من تركيا مع املظلومني املهاجرين إليها؟

هنــاك شــخص آخــر أيًضــا، مل يطــرح كالمــه بصيغــة ســؤال بــل حتــدث قاطًعــا يزعــم أن تركيــا -الــي اســتقبلت علــى أراضيهــا ماليــن 
املظلومــن واملضطهديــن يف بلداهنــم-، قــد فــّر منهــا العديــد مــن األشــخاص وجلــؤوا ال ســيما إىل أورواب، وأن هــذا اللجــوء شــاهد علــى 
الظلــم الــذي يف تركيــا. ابلطبــع هــذا النــوع مــن املزاعــم واالدعــاءات ليــس ســوى مــن مجلــة مــا يســّوق لــه أنصــار منظمــي غولــن ويب كا 

كا اإلرهابيتــن، حبثًــا عــن زابئــن هلمــا يف أورواب والعــامل العــريب.
إهنــم يضعــون املظلومــن املضطهديــن الذيــن هاجــروا أبرواحهــم ســواء مــن ســوراي أو مصــر أو اليمــن وجلــؤوا إىل تركيــا؛ يف نفــس الكفــة؛ 
مــع أولئــك اجملرمــن واملتهمــن الفاريــن مــن مالحقــة القانــون هلــم، هــراًب مــن حماســبتهم علــى مــا اقرتفــوه مــن جرائــم إرهابيــة واضحــة 

للــداين والقاصــي.
لكــن ابلطبــع، قــد تلقــى جــوااًب يليــق مبزاعمــه تلــك: إن تركيــا اليــوم مل وال تقــوم أبي عمــل غــري قانــوين جتــاه األفــراد أو اجملتمعــات علــى 

حــد ســواء. وإن تركيــا ال تقتــل وال تزهــق روح أي أحــد ال حيمــل ســالًحا بوجــه الدولــة.
يف تركيــا، حــى الذيــن تثبــت إدانتهــم فــال ميكــن علــى اإلطــالق أن يتعرضــوا ألي نــوع مــن أنــواع التعذيــب يف الســجون. ومــن انحيــة 

أخــرى فــإن مجيــع الســجون يف تركيــا مفتوحــة أمــام مجيــع املنظمــات الدوليــة.
إضافــة لذلــك، فــإن اهلاربــن مــن مالحقــة القانــون هلــم، ليســوا مــن املدنيــن أو األكــراد أو املعارضــن السياســين، علــى العكــس؛ 
هــم إمــا أعضــاء مباشــرون يف تنظيــم إرهــايب مســلح، أو علــى تعــاون وثيــق معــه. ومــن املؤســف أن الــدول األوروبيــة تقــوم حبمايتهــم 
واســتخدامهم ضــد تركيــا. أمــا هــذه الدعايــة الكاذبــة، فقــد رّوج هلــا أنصــار منظمــة يب كا كا اإلرهابيــة يف الســابق، ومؤخــرًا تــروّج هلــا 

منظمــة غولــن اإلرهابيــة علــى قــدم وســاق.
إن مــن فــّر مــن عناصــر هــذه املنظمــة اإلرهابيــة حنــو اخلــارج، مل يفــّر ألنــه معــارض سياســي، بــل ملشــاركته يف االنقــالب العســكري الــذي 

قتــل وجــرح املئــات مــن النــاس، فــّروا كــي ال تتــم حماســبتهم علــى هــذه األفعــال.
وال شك أهنم حياولون من خالل الدعاايت تلك أن خيففوا آالم فشل انقالهبم الذي أمخدهم.

Sosyal medyanın yeni mecralarından birisi Clubhouse, hızla büyük bir yaygınlık kazanarak çok 
ciddi bir buluşma ve tartışma programı haline gelmiş bulunuyor. Tartışma ortamları veya odaları 
oluşturmak çok kolay, odalara girip çıkmak fazla protokol gerektirmiyor. Hele iyi bir moderasyon 
oluşmuşsa her düşünceden insanın herhangi bir konuyu hiçbir sansüre tabi olmaksızın konuşmaları 
mümkün. Herkes rahatlıkla bir tartışma programının yöneticisi haline gelerek istediği gibi bir tartış-
mayı onlarca, yüzlerce, hatta bazen binlerce kişinin katılımıyla hiçbir vakit sınırı olmaksızın yürüte-
biliyor. Böyle bir yeni medya ortamının kamusal alan ve sosyal medya ortamına, hatta demokratik 
tartışma ortamına yepyeni bir boyut katacağı kesin gibi. Türkiye’de de bu mecra hızla ciddi bir ilgi 
gördü, ancak Arap dünyasında bu mecranın çok daha etkili ve çok daha hızlı yayılma alanı bulmuş 
olduğu söylenebilir. Arapça açılan tartışma odalarında çok daha büyük kalabalıklar toplanıyor ve 
zülfü yâre dokunan birçok konu rahatlıkla tartışılıyor. O yüzden, Arap Baharını bastırdıktan son-
ra bütün alternatif basının sesini kısan mihrakların şimdiden baş etmesi gereken önemli bir dert 
haline gelmiş durumda bu mecra. Geçtiğimiz akşam Aljazeera çalışanlarından bir grup gazeteci-
nin davetiyle Arap dünyasından yüzlerce kişinin katılım sağladığı bir sohbet odasında Türkiye’de 
iktidar-muhalefet ilişkilerinin kurumsal durumu, yeni anayasa süreçleri ve Türkiye-Arap dünyası 
ilişkileri üzerine üç buçuk saat süren bir sohbette bulundum. Sohbetin katılımcıları arasında Tür-
kiye’ye taraftar, tarafsız veya karşı, her tür görüşe sahip ve Arap ülkelerinin hepsinden gazetecil-
er, akademisyenler ve siyasetçiler vardı. Aljazeera çalışanlarından Ahmed Al-Bagari’nin yönettiği 
tartışmada özellikle Türkiye ve Arap dünyası ilişkilerine dair çok ciddi ve çok açık sorulara cevap 
verme imkânı buldum. Bazen de bana sorulan sorudan yola çıkarak katılımcılar birbirleriyle tartıştı. 
Burada sadece Arap dünyasında oldukça karşılık bulan bir propaganda konusu olan bir-iki soruyla 
ilgili diyalogu aktarmak istiyorum. Bir Arap gazeteci Türkiye’nin 1939 yılında Hatay’ı bir emriva-
kiyle ilhak etmek suretiyle bir Arap toprağını işgal etmiş olduğunu ileri sürerek şimdilerde aynı şeyi 
İdlib’de veya Suriye’nin bazı bölgelerinde tekrarlamak niyetinde olup olmadığını sordu. Bu iddia ve 
söylemin bir kısmı Arap medyasında sıkça dillendiriliyor olduğunu biliyoruz.
BİR TOPRAĞI ARAP TOPRAĞI KILAN ŞEY NEDİR?
Soruya bazı sorularla cevap verdim, mesela: Bir toprağı Arap toprağı kılan şey nedir? Arap yönet-
icilerinin Arap vatandaşlarını insan yerine koymadan onların canları, malları, ırzları, akılları ve 
dinleri üzerinde istedikleri gibi tasarruf edebilmeleri mi? Hesapsız kitapsız istedikleri gibi onları 
öldürebilmeleri, mallarına el koyup sürmeleri midir? Gerçekten bu soruyla yüzleşmeye hazır 
mısınız? Bugün İdlib veya Suriye’nin tamamında bir referandum olsa hepsi bir Arap olan Esad’ın 
yönetiminde mi, Türkiye’nin yönetiminde mi yaşamak isterler? Türkiye’ye sığınmış 4-5 milyona 
yakın Suriyeli ile şu anda Arap olan Beşşar yönetiminin veya diğer herhangi bir Arap ülkesinde 
yaşamayı neden tercih etmiyor da Türkiye’nin himayesine girmeyi tercih ediyor? Türkiye içindeki 
ve Kuzey Suriye’deki en az on milyon Suriyeli fiilen Türkiye’ye katılarak tercihlerini yeterince belli 
etmiş, mesajlarını da yeterince açık vermiş olmuyor mu?
Arap halkından bir milyon insanı gözünü kırpmadan canice katledebilen bir Arap yöneticiye karşı 
doğru dürüst hiçbir tepki göstermeyen, milyonlarca Araba yönelik katliamları, tehciri ve işkenceleri 
televizyonlardan kayıtsızca seyreden Arap yöneticileri Arap topraklarının asıl işgalcileri değil de hi-
mayesine sığınmış Araplara sadece himaye sağlamış, canlarını kurtarmış ve onlara güvenlik ve iaşe 
sağlamaktan başka bir şey yapmayan Türkiye mi Arap topraklarının işgalcisi? Bu nasıl bir kafa?
TÜRKİYE’DEN KAÇAN DARBECİ VE TERÖRİSTLERLE TÜRKİYE’YE SIĞINAN MA-
ZLUMLAR BİR Mİ?
Bir başka katılımcı kendi ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçan milyonlarca insana melce olan 
Türkiye’den de birçok insanın başka ülkelere, özellikle Avrupa ülkelerine sığındığını ve Türki-
ye’nin zulmüne bu ilticanın şahit olduğunu… sormadı, iddia etti.
Bu da bilhassa FETÖ’cülerin ve PKK yandaşlarının Avrupa ve Arap dünyasında da müşteri bula-
bilen bir iddiası tabi. Akılları sıra Suriye’den, Mısır’dan, Yemen’den göç etmek zorunda kalanlarla 
Türkiye’de irtikâp ettikleri açık terör suçlarından dolayı kanun takibinden kaçanları aynı kefeye 
sokacaklar. Tabi, iddia ettiği gibi cevabını da aldı:
Bugünün Türkiye’si hiçbir şekilde hiçbir kişiye veya topluluğa karşı haksız bir tasarrufta bulunmuy-
or. Eline silah alıp devlete karşı savaşmayan hiç kimseyi öldürmüyor. Hapishanelerde suçluluğu 
kanıtlanmış olsa bile hiç kimseye işkenceye tolerans yok. Hapishaneleri ise uluslararası kuruluşların 
denetimine açık.
Bu anlamda kaçıp iltica edenler de siviller veya Kürtler veya siyasi muhalifler değil, silahlı terör 
örgütünün doğrudan üyeleri ve iltisaklı kişileridir sadece ve maalesef bunu bile bile Avrupa ülkeleri 
bunları himaye edip Türkiye’ye karşı kullanıyor.
Ayrıca bu propagandayı da son zamanlarda PKK kadar, hatta PKK’dan da daha fazla FETÖ’cüler 
yapıyor. Onlarsa siyasi muhalif oldukları için değil, yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol 
açan askeri darbeye karıştıkları için, bundan dolayı hak ettikleri hesabı vermekten kaçmak için yurt 
dışındalar.
Yaptıkları propaganda ile içlerinde ukde kalmış başarılmamış darbenin acısını çıkarmaya çalışıyor-
lar.

Yasin Aktay

Türkiye’ye dair, Avrupa ve Arap pazarında müşteri bulan çürük sorular
أسئلة فاسدة حول تركيا تجد زبائن لها في السوق العربي واألوروبي

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Burhanettin DURAN
برهان الدين دوران

تسعى  واشنطن  - عرب مؤسسات الرأي  والفكر  واالعالم - إىل ترمجة شعار  “  عادت  واشنطن “  وفق رؤية ابيدن 
وعقيدتــه يف تشــكيل  وشــرعنة فــرتة مــا بعــد )ترمــب(  .  ويف هــذا الســياق  مت نشــر العديــد مــن املقــاالت حــول “السياســة 
القائمــة علــى القيــم األمريكيــة”و “تعزيــز الدميقراطيــة والدفــاع عنهــا”. حــى ميكننــا القــول أنــه مت انتــاج حمتــوى ثقــايف ضخــم 

فعــاًل. وقــد بــرز وزيــر اخلارجيــة كالعــب أساســي  يف حتديــد وتنفيــذ األولــوايت اإلســرتاتيجية إلدارة )ابيــدن(.
لقــد أعلــن )بلينكــن(   مؤخــراً عــن أولــوايت اإلدارة يف “السياســة اخلارجيــة للشــعب األمريكــي”. وقــد وضــع )بلينكــن(   
لذلــك  مثــاين أولــوايت  تقــوم علــى أســس : “القيــادة األمريكيــة ،والتعــاون ،والدبلوماســية، واســتخدام القــوة الصلبــة إذا لــزم 
األمــر”. أمــا عــن تلــك  األولــوايت  الــي  قدمــت  يف ســياق التفاعــل بــن السياســة الداخليــة واخلارجيــة؛ فهــي: تعزيــز األمــن 
الصحي العاملي من خالل مكافحة Kovid-19 ،  بناء اقتصاد عاملي مستقر وشامل ،  استعادة الدميقراطية املهددة؛ 
إلنتــاج نظــام جلــوء إنســاين وفعــال، حتفيــز العالقــات مــع احللفــاء والشــركاء ، القيــام  بثــورة  حتــت اســم “الطاقــة اخلضــراء”  
مــن خــالل االهتمــام  أبزمــة املنــاخ. احلفــاظ علــى رايدة الــوالايت املتحــدة يف التكنولوجيــا وإدارة العالقــة )يف معادلــة التعــاون 
- املنافســة - العــداء( مــع الصــن ، والــي مت تعريفهــا مؤخــرًا علــى أهنــا أكــرب اختبــار جيوسياســي للقــرن احلــادي والعشــرين.

ماذا يعين “الدفاع عن الدميقراطية”؟
يتبن لنا من خالل أولوايت إدارة )ابيدن( أن الوالايت املتحدة ســوف تســتخدم “حقوق اإلنســان والدميقراطية” كعنصر 
أيديولوجــي يف منافســة القــوى العظمــى. ومــن هنــا ؛ فــإن سياســة “تعزيــز الدميقراطيــة اجلديــدة” تتبلــور بنــاًء علــى الفرضيــة 
القائلــة أبن األنظمــة االســتبدادية قــد تعــززت وأن الدميقراطيــات قــد ضعفــت يف العشــرين عاًمــا املاضيــة. هــذا االســتقطاب بــن 
“األنظمــة االســتبدادية مقابــل الدميقراطيــات” قــد ال تتــم صياغتــه بنفــس القســوة الــي كانــت عليــه خــالل احلــرب البــاردة.  
ويف هــذا الصــدد  يقــول )بلينكــن(  :”  تعلمنــا   مــن إخفاقــات سياســات تعزيــز الدميقراطيــة لــإلدارات األمريكيــة الســابقة 
املتمثلــة يف “اإلطاحــة ابألنظمــة االســتبدادية مــن خــالل التدخــل العســكري واالحتالل”.يكمــن الشــكل  اجلديــد لتعزيــز 
الســلوك الدميقراطــي يف  تشــجيع اإلصــالح وحماربــة الفســاد.  بيــد أنــه إذا كانــت هــذه السياســة اجلديــدة هتــدف إىل حتريــض 
املعارضــة، وحتريكهــا  واســتغالهلا ، فســيكون  هنــاك خطــر مــن أنَّ العديــد مــن البلــدان ســوف تشــهد حــاالت مــن  االرتبــاك 
واالضطــراب. وقــد  رأينــا أن هــذه الطريقــة ليــم تكــن  انجحــة؛ كمــا  تبــن  ذلــك مــن  قبــل يف حالــة إيــران ودول أخــرى. 
أمــا  إذا مت اختيــار طريقــة العقــوابت ، كمــا هــو احلــال يف روســيا والصــن ، فســوف  نشــهد تزايــدا يف لغــة  االســتقطاب 

واملنافســة بــن القــوى العظمــى.
تغيري معادلة العالقات الرتكية األمريكية

مــا وجدتــه مثــريًا لالهتمــام يف خطاب)بلينكــن(  هــو تركيــزه  علــى حتفيــز العالقــات مــع “االهتمــام املســتنري القائــم علــى تقاســم 
األعبــاء مــع احللفــاء”. وقــد  راق  يل  مصطلح”االهتمــام املســتنري” وأجــده ذا قيمــة. املشــكلة الرئيســية للــوالايت املتحــدة 
هــي أهنــا تقيــم عالقاهتــا مــع احللفــاء بنهــج عنــرتي متعجــرف وغــري متكافــئ.  وهــي  تتجاهــل اخلســائر اإلســرتاتيجية حللفائهــا 
مــن  أجــل حتقيــق مكاســب تكتيكيــة خاصــة هبــا. ولعــل  أفضــل مثــال علــى مــا قلتــه، أن مســار  العالقــات األمريكيــة الرتكيــة 
يف الســنوات األخــرية. وحبســب منطــق واشــنطن ، اتــكأ  علــى دعــم وحــدات محايــة الشــعب ، ذراع منظمــة حــزب العمــال 
الكردســتاين اإلرهابيــة، حــى ال ميــوت اجلنــود األمريكيــون يف احلــرب مــع داعــش. كمــا أنــه كان ميكــن تســليم العقــل املدبــر 
النقالب اخلامس عشر من  متوز  على يد  مجاعة جولن املتواجد يف ) بلسانفينيا(  .  كان ميكن استهداف  بنك ) خلق 
 )S-400(بعــد حصوهلــم علــى )F-35 ,“( حتــت  ذريعــة  االنتهــاكات اإليرانيــة . مــن املمكــن أن خُيرجــوا مــن مشــروع )

مــن بعــد  رفــض  صفقــة صواريــخ  ابتريــوت . وهــذا ليــس كافيــا بــل يعاقبــون عقــوابت CAATSA ايضــا
علــى إدارة )بلينكــن(  أن تشــكل رؤيتهــا  للسياســة الرتكيــة اجلديــدة مــن خــالل فهمهــا ملبــادئ )انقــرا( السياســية .وعليهــا 
أن تنظــر اىل  العالقــات املشــرتك وفًقــا للمصــاحل املســتنرية لــكال اجلانبــن. علــى واشــنطن أن تــدرك أن أنقــرة “تدافــع عــن 
دميقراطيتهــا” مــن خــالل حماربــة ثــالث منظمــات إرهابيــة و دفــع  العواقــب الســلبية للحــرب األهليــة القائمــة علــى أرضــي 
جارتيهــا . وإذا كانــت  قــد وجهــت  رســالتان  لــكل  مــن )ابيــدن( و)بلينكــن( صــدرت عــن  54 عضــًوا يف جملــس الشــيوخ 
، وأكثــر مــن 170 مــن أعضــاء جملــس النــواب كجــزًء مــن الرتويــج اجلديــد للدميقراطيــة ، فــإن هــذه السياســة اجلديــدة ليســت 
أكثــر مــن جتميــل  لوجــه املصــاحل األمريكيــة األاننيــة.  إذ  ال ميكــن تربئــة وحــدات محايــة الشــعب مــن خــالل احلديــث عــن 
إدلــب والقــول دعــوان نقــدم مســاعدات إنســانية لســوراي.ويف الوقــت نفســه ، فإنــه  مــن املفيــد  التذكــري  مبــا  قامــت بــه إدارة 
)ابيــدن( السياســية جتــاه تركيــا الــي أتخــرت يف معارضــة التحــركات  النشــطة يف الكوجنــرس الســاعية إلخــراج تركيــا  عــن  ســكة 

املســار السياســي.

Washington, “ABD döndü” sloganını Biden doktrinine çevirmekle meşgul. Düşünce kuru-
luşları ve medya, Trump sonrası dönemi şekillendirmek ve meşrulaştırmak için harıl harıl 
çalışıyor. “Amerikan değerlerine dayalı siyaset” ve “demokrasiyi güçlendirmek, savunmak” 
üzerine çok sayıda makale yayımlanıyor. Şimdiden kocaman bir literatür oluşturdular bile. 
Dışişleri Bakanı Blinken, Biden yönetiminin stratejik önceliklerini belirleme ve uygulama-
da öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Blinken, yönetimin “Amerikan halkı için dış politi-
ka” önceliklerini açıkladı.Blinken, “Amerikan liderliğine, işbirliğine, diplomasiye ve ger-
ekirse sert güç” kullanmaya dayalı sekiz öncelik sıraladı. İç ve dış politikasının etkileşimi 
bağlamındaki öncelikler şunlar: Kovid-19 ile mücadele ederek küresel sağlık güvenliğini 
güçlendirmek; istikrarlı ve kapsayıcı küresel ekonomi inşa etmek; tehdit altındaki demokra-
siyi yenilemek; insani ve etkin mülteci sistemi üretmek; müttefik ve partnerlerle bağları can-
landırmak; iklim krizi ile ilgilenerek yeşil enerji devrimi yürütmek; ABD’nin teknolojideki 
liderliğini korumak ve son olarak 21. yüzyılın en büyük jeopolitik testi olarak tanımladığı 
Çin ile ilişkiyi (işbirliği-rekabet-hasımlık denkleminde) yönetmek.
‘Demokrasiyi savunmak’ ne demek?
Biden yönetiminin öncelikleri bize ABD’nin “insan hakları ve demokrasiyi” büyük güç 
rekabetinde bir ideolojik unsur olarak kullanacağını gösteriyor. Son 20 yılda otoriter re-
jimlerin güçlendiği, demokrasilerin zayıfladığı tezinden yola çıkarak “yeni bir demokrasi 
promosyonu” politikası şekilleniyor. “Demokrasiler karşısında otoriter rejimler” şeklindeki 
bu kutuplaşma Soğuk Savaş dönemindeki kadar sert formüle edilmeyebilir. Blinken, önceki 
ABD yönetimlerinin “askeri müdahale ve işgal yoluyla otoriter rejimleri devirme” şeklinde-
ki demokrasi promosyonu politikalarının başarısızlıklarından ders aldıklarını söylüyor. Yeni 
form, demokratik davranışı teşvik etmekmiş. Reformu ve yozlaşma ile mücadeleyi cesaretle-
ndirmekmiş. Eğer bu yeni politika muhalefeti kışkırtmak şeklinde olacak ise birçok ülkenin 
içinin karıştırılması ve istikrarsızlığa sürüklenmesi riski var. Daha önce İran ve başka ülkel-
erde görüldüğü üzere bu yöntem de başarılı olmuyor. Rusya ve Çin’e olduğu gibi yaptırımlar 
metodu seçilecekse büyük güçler arasındaki kutuplaşma ve rekabetin tonu artacak demektir.
Türkiye-ABD ilişkilerinin denklemini değiştirmek
Blinken’ın konuşmasında ilginç bulduğum husus “müttefiklerle yük paylaşımına dayalı 
aydınlanmış menfaat” ile ilişkileri canlandırma vurgusuydu. “Aydınlanmış menfaat” ka-
vramını sever, değerli bulurum. ABD’nin temel sorunu, müttefiklerle ilişkisini nobran ve asi-
metrik yaklaşımla kurması. Kendi taktik kazanımları için müttefikinin stratejik kayıplarını 
umursamaması. Söylediğime en iyi örnek, ABD-Türkiye ilişkilerinin son yıllardaki gerilimli 
seyri. Washington’a göre DEAŞ ile savaşta Amerikan askerleri ölmesin diye terör örgütü 
PKK’nın kolu YPG desteklenebilir. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ elebaşı 
Pensilvanya’da tutulabilir. İran yaptırımları ihlali adına Halkbank hedef alınabilir. Patriotlar 
verilmediği için alınan S-400 için “stratejik ortak”, F-35 projesinden çıkarılabilir, yetmez 
CAATSA yaptırımları ile cezalandırılır. Biden yönetimi, yeni Türkiye politikasını Anka-
ra’nın önceliklerini anlayarak oluşturmalı. İlişkileri iki tarafın aydınlanmış menfaatine göre 
ele almalı. Washington, Ankara’nın 3 terör örgütüyle ve iki komşusundaki iç savaşın olum-
suz sonuçlarıyla mücadele ederek “demokrasisini savunduğunu” fark etmeli. 54 senatörün 
Biden’a, 170’ten fazla Temsilciler Meclisi üyesinin Blinken’a yazdığı iki mektup yeni 
demokrasi promosyonunun parçaları ise bu yeni politika bencil Amerikan çıkarlarını süsle-
mekten öteye geçemez. İdlib’den bahsedip Suriye’ye insani yardım yapalım diyerek YPG 
aklanamaz. Bu arada Kongre’deki Türkiye karşıtlarının Biden yönetiminin geciken Türkiye 
politikasını rayından çıkaracak hamlelerde bulunduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum.

ما هي سياسة تعزيز الديمقراطية الجديدة ، وما الذي ليس  كذلك ؟
Yeni demokrasi promosyonu politikası nedir, ne değildir?
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