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Suriyeli Kadın Saygıyı Hak Eden Güçlü Kadındır
المرأة السورية نضال يستحق اإلحترام

الرئيس أردوغان: عازمون على الدفاع عن 
قضيتنا الفلسطينية حتى النهاية

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Filistin davamızı sonuna kadar 

savunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Filistin davasını sonuna kadar savunmakta 
kararlı olduklarını vurgulayarak, “İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak 
Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü 
hareketten kaçınmalıyız.” dedi.

شــدد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان علــى إصرارهــم علــى الدفــاع 
وقــال: »بصفتنــا دوًل   ، النهايــة  الفلســطينية حــى  القضيــة  عــن 
أعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي ، جيــب علينــا المتنــاع عــن 

أي عمــل مــن شــأنه إضعــاف القضيــة الفلســطينية«.
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Görüşmede başta göç yönetimi ve sınır güvenliği olmak üzere AB’nin Türkiye’deki 
Mülteciler İçin Mali Yardım Programı’na ilişkin konular ele alındı, Yunanistan’ın 
sığınmacıları geri itme hadiseleri değerlendirildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle gerçekleştirdiği 
ziyarette, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşmanın imzalandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu, uluslararası kuruluşların uluslararası problemlerde inisiyatif almaları için 
oluşturulduğunu belirterek, “Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki küresel sorunların 
çözümünün yerelden beklendiğini görüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ekonomimizin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceğini 
öngörüyoruz. Bu çerçevede kalkınma hedeflerimize kararlı bir biçimde bağlıyız. Benzer 
şekilde bütçe hedeflerimiz de halen dimdik ayaktadır.” dedi.

املاليــة  للمســاعدة  األورويب  االحتــاد  بربانمــج  املتعلقــة  القضــااي  مناقشــة  متــت   ، االجتمــاع  خــال 
لاجئــن يف تركيــا ، وخاصــة إدارة اهلجــرة وأمــن احلــدود ، كمــا مت تقييــم أحــداث اليــوانن الــي تدفــع 

الاجئــن إىل الــوراء.

خــال زايرة ويل عهــد أبوظــي بدعــوة مــن الرئيــس أردوغــان ، مت التوقيــع علــى عــدد مــن االتفاقيــات املهمــة الــي 
تغطــي االســتثمارات املباشــرة يف تركيــا.

صــرح وزيــر الداخليــة صويلــو أبنــه مت إنشــاء منظمــات دوليــة ألخــذ زمــام املبــادرة يف حــل املشــاكل الدوليــة ، »لكــن يف النقطــة الــي 
وصلنــا إليهــا اليــوم ، نــرى أن حــل املشــكات العامليــة متوقــع مــن املســتوى احمللــي«. 

قــال انئــب الرئيــس أوكتــاي: »نتوقــع أن ينمــو اقتصــادان بنســبة 5 يف املائــة يف عــام 2022. ويف هــذا الســياق ، حنــن ملتزمــون 
بشــدة أبهدافنــا اإلمنائيــة. وابملثــل ، ال تــزال أهــداف ميزانيتنــا  حمــددة.«

أجرى فؤاد أوقطاي محادثة هاتفية مع شيناس ، نائب رئيس المفوضية األوروبية لشؤون الهجرة واألمن

االستثمارات المباشرة من اإلمارات العربية المتحدة إلى تركيا 

وزير الداخلية التركية صويلو: نرى بوضوح أن حل المشاكل العالمية متوقع من المستوى المحلي

نائب الرئيس أوكتاي: نتوقع أن ينمو اقتصادنا بنسبة 5 في المائة في عام 2022

Fuat Oktay, Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Schinas ile telefonda görüştü

BAE’den Türkiye’ye doğrudan yatırımlar artacak

İçişleri Bakanı Soylu: Küresel sorunların çözümünün yerelden beklendiğini 
net şekilde görüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz

Pentagon Sözcüsü Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in 2019’un mart ayında Suriye’de düzenlenen 
bir saldırıda kadın ve çocukların hedef alındığı haberleri üzerine CENTCOM Komutanı Orgeneral 
McKenzie’den brifing istediğini açıkladı.

أعلــن املتحــدث ابســم البنتاغــون كــريب أن وزيــر الدفــاع لويــد أوســن طلــب إحاطــة مــن قائــد القيــادة املركزيــة األمريكيــة اجلنــرال 
ماكنزي بشأن أنباء استهداف النساء واألطفال يف هجوم يف سوراي يف آذار 2019.

أوستن يطلب إحاطة من القيادة المركزية األمريكية بشأن الضربة الجوية التي 
استهدفت المدنيين في سوريا عام 2019

Austin, Suriye’de sivillerin hedef alındığı 2019’daki hava saldırısı 
konusunda CENTCOM’dan brifing istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, Belarus Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko’nun beyanının aksine, göçmen krizini çözmek için bu ülke ile AB 
arasında teknik görüşmeler yapıldığını söyledi.

قــال بيــر ســتانو ، أحــد املتحدثــن ابســم مفوضيــة االحتــاد األورويب ، إنــه علــى عكــس بيــان الرئيــس البياروســي 
ألكســندر لوكاشــينكو ، ُعقــدت حمــاداثت فنيــة بــن هــذا البلــد واالحتــاد األورويب حلــل أزمــة املهاجريــن.

االتحاد األوروبي: نحن نتفاوض مع بيالروسيا لحل أزمة المهاجرين على الحدود
AB: Sınırdaki göçmen krizinin çözümü için Belarus’la görüşmeler yapıyoruz
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin 
kuzeyindeki Azez ilçesinde, fiziksel olarak yaşıtlarından geride kalan 
çocukların belirli becerileri kazanması ve geliştirmesi için özel sınıfların 
açılışını yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed 
rejimine yönelik uluslararası yaptırımların sürmesini istediklerini belirterek, 
ABD’den rejimle normalleşmeye karşı çıkmalarını istediklerini söyledi.

İddialara göre Lübnan ve Suriye’de elinde tuttuğu bölgelerde captagon hapı imal 
edip Hint keneviri eken Hizbullah, Lübnan’ın tüm gümrük kapıları ve limanlarını 
uyuşturucu sevkiyatı için kullanabiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 43 ülkede kıtlık eşiğindeki insan 
sayısının dünya genelinde akut açlık artışlarıyla 45 milyona çıktığını bildirdi.

افتتحت وكالة التعاون والتنســيق الركية )TİKA( فصواًل خاصة يف منطقة أعزاز يف مشال ســوراي لألطفال 
الذيــن يتخلفــون جســداًي عــن أقراهنــم الكتســاب مهــارات معينــة وتطويرهــا.

صــرح رئيــس احلكومــة الســورية املؤقتــة ، عبــد الرمحــن مصطفــى ، أبهنــم يريــدون اســتمرار العقــوابت الدوليــة ضــد 
نظــام بشــار األســد ، وأهنــم يريــدون مــن الــوالايت املتحــدة أن تعــارض التطبيــع مــع النظــام.

ميكــن حلــزب هللا ، الــذي يُزعــم أنــه يصنــع حبــوب الكبتاغــون ويــزرع احلشــيش يف املناطــق الــي يســيطر عليهــا يف لبنــان 
وســوراي ، اســتخدام مجيع البواابت اجلمركية واملوانئ اللبنانية لشــحنات املخدرات.

أفــاد برانمــج الغــذاء العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة )WFP( أن عــدد األشــخاص علــى شــفا اجملاعــة يف 43 دولــة ارتفــع 
إىل 45 مليــواًن مــع زايدة اجلــوع احلــاد يف مجيــع أحنــاء العــامل.

تيكا تفتح فصوالً خاصة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة في سوريا

المعارضة السورية تطالب الواليات المتحدة بمعارضة التطبيع مع نظام األسد

اتهام حزب الله بتحويل لبنان إلى مركز للمخدرات

األمم المتحدة تعلن أن 45 مليون شخص على شفا المجاعة في 43 دولة

TİKA, Suriye’de engelli çocukların eğitimi için özel sınıflar açtı

Suriye muhalefeti, ABD’den Esed rejimiyle normalleşmeye karşı çıkmalarını istedi

Hizbullah Lübnan’ı uyuşturucu merkezine dönüştürmek ile suçlanıyor

BM, 43 ülkede kıtlık eşiğindeki insan sayısının 45 milyona 
çıktığını duyurdu

Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Tel Abyad ilçesinde 
Türkiye’nin desteğiyle inşa edilen stadyum ilk kez taraftarla buluştu.

اســتضاف امللعــب ، الــذي بــي بدعــم مــن تركيــا ، اجلماهــر ألول مــرة  يف منطقــة تــل أبيــض ، والــذي مت 
حتريرهــا مــن تنظيــم YPG / PKK اإلرهــايب بعمليــة نبــع الســام.

استضاف الملعب المبني في تل أبيض المباراة األولى
 Tel Abyad’da inşa edilen stadyum ilk müsabakaya ev sahipliği yaptı

Savaştan etkilenen Suriyeli kadınlar, ailelerine destek olmak için ülkenin 
kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir dizi meslek öğrenmeye 
gidiyor. Çoğunluğu dul veya tutukluların eşleri olan kadınlar, bu yılın başlarında 
Türkiye’nin desteğiyle açılan Tel Abyad’daki kültür merkezinde kurslara gidiyor.

تتجــه ســيدات ســورايت متضــررات مــن احلــرب، لتعلــم عــدد مــن املهــن يف منطقــة عمليــة »نبــع الســام«، 
مشــال شــرقي البــاد، هبــدف إعالــة عائاهتــن. وختضــع الســيدات، وأغلبهــن مــن األرامــل أو زوجــات املعتقلــن، 

لــدورات يف املركــز الثقــايف مبدينــة تــل أبيــض، الــذي مت افتتاحــه مطلــع العــام اجلــاري بدعــم تركــي.

سوريات بمنطقة »نبع السالم« يتعلمن مهنا إلعالة أسرهن
“Barış Pınarı” bölgesindeki Suriyeli kadınlar ailelerini 

desteklemek için meslek öğreniyor
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كلمة العدد
التغيير الديموغرافي في سوريا

إشراقات

Suriye’deki demografik değişim mücrim (Hafız Esad)’in 1970 yılında iktidarı ele 
geçirmesinden bu yana başladı. Suçlu kardeşinin (Cemil Esad) ellerinde, onları cezbederek 
daha yoksul doğu bölgelerinde Şiiliği yaymaya ve Hüseyniler inşa etmeye çalıştı.
Suçlu rejim ve cani İran, Esad’ın “babadan  oğluna”  rejimini kabul eden ve askeri rejime 
boyun eğen on milyon insanı barındırabilecek “sağlam bir Suriye’ye” çağrılar adıyla  
demografik değişim dosyası üzerinde çalıştılar. Esed rejimi, Humus, Kusayr, Kalamun, 
Zabadani, Doğu Guta, Deryaya şehri, Muadamiyat el-Şam şehri, Kudsaya, Hama, Han 
elşih ve Tel   dışındaki şehir ve kasabaların halkını yerinden etme politikasına başladı. 
Hama, Khan al-Şeyh ve Tel’deki    insanların ise , evlerine dönmeleri  engelliniyor ve yerine 
paralı  Şii askerleri yerleştiriliyor. Zalim dünya, Suriye şehirlerinin kendi  halkından  
boşaltılmasını ve asıl sakinlerine alternatif olarak Şii milislerle  değiştirilmesini destekledi.
Esad yandaşları, sloganlarını Suriye halkına büyük bir profesyonellikle uygulamaya 
devam ettiler:
- Ya  Esed kalır ...  ya da ülkeyi yakarız ”.
Ülkeyi yaktıktan sonra, yerinden etme silahını kullanmaya yöneldiler, şehirlerin sakinlerini 
boşaltıp yerlerine, ülkenin asıl sakinlerine karşı yürüttükleri haksız savaşta onlara destek 
olan Şii milisleri getirdiler. Tüm şehirlerde, köylerde ve bölgelerde başarılı oldular . Özgür 
halk ile bölgedeki sözde uzlaştırma komitesi arasındaKİ yerleşim ve gerilimi azaltma 
anlaşmalarının açıklanmasından sonra  Diktatörlük rejiminden  kurtarılan Suriye şehir 
ve köylerinin tahliyesi  gerçekleşti. Bütün bunlar, rejimin, halkını terk etmek zorunda 
kaldığı şehirlerde demografik bir değişim yaratma çabalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıktı ve bu bölgelerdeki nüfus kayıtlarını yakmak,Suriyelilerin  vatandaşlıktan çıkarılıp 
yerine İranlıların   vatandaşlığa   alınması, hedeflerine ulaşmak için sadece bir araçtır. 
üç milyondan fazla İranlı ve yüzbinlerce Şii paralı askerin vatandaşlık  verilmesiyle   
Yerinden edilen Suriyelilerin vatandaşlığını  kanıtlayan belgeler ve mülkiyet belgelerinin 
imha edilmesi, böylece evlerine el konulması ve mülkiyetlerinin şahıslara, paralı askerlere 
ve milislere  verilmesi gerçekleşti.Dünya Esed rejiminin yaptıklarını  destekledi ve 
planlarını gerçekleştirmesi  için yanında yer aldılar.
Ve Avrupa Birliği kısa süre önce Suriye’de bir barış anlaşması karşılığında Esed rejimine 
para sağlamayı teklif etti ve Esed’in istifasına yönelik önceki taleplerin gerçekçi olmadığını 
ve ABD’nin Suriye’den  zalim Ased’in ayrılmasını talep etmekten vazgeçtiğini açıkladı.
Bu değişikliklerin siyasal dönüşüm çağrısı yapan Birleşmiş Milletler kararları ile tutarlı 
olduğunu teyit ederken, ondan davranışını iyileştirmesini istemekle yetindiler.
ABD, İngiltere ve Fransa, “siyasi geçiş” teriminin Esad’ın iktidardan indirilmesi anlamına 
gelmediğini ve “geçiş”in kesin tanımının tartışılmasının geleceğe bırakıldığını açıkladı.
Onların muhalif olan kurumlara, mahalli güvenlik güçleri ile iç içe olmalarını önermekle 
birlikte, devletin merkezi kuruluşlarını muhafaza etmek koşulu ile daha demokratik bir 
hüküm altında bakanlıkları paylaşmalarını da önerdiler ancak bu önerilerde Esed’in 
geleceği ile ilgili bir şey yer almıyordu.
Bütün bunlar, Esed rejiminin geri  dönüşü ve bunu Suriye halkına dayatması konusunda 
dünyanın hemfikir olduğu ve cani rejime isyan edenlerin geri çekilip af dileyip Esed’e 
dönmekten başka yapacak bir şeyleri olmadığı anlamına geliyor.
İşte böyle maskeler düşüyor ve bize yanımızda duruyormus ve özgürlük ve serefimize 
ulaşma hedeflerimizi destekliyormus gibi görünen devletlerin gerçek halleri ortaya 
çıkıyor.. Görünüşte Esed rejimini yani cinayet ve suç rejimini değiştirip demokrasiye 
geçme arzuları ve perde arkasında ise cinayet rejimini destekleyip şehirlerin yıkılmasını 
tebrik ederek, İran ve Şii milislerin Suriye, Irak, Yemen ve Lübnanı  işgal etmelerini 
sağlıyorlar.

بدأ التغيري الدميوغرايف يف سوراي منذ استياء اجملرم )حافظ األسد( على السلطة عام 1970، 
التشيع وبناء احلسينيات على يد أخيه اجملرم )مجيل األسد(، يف املناطق  فقد عمل على نشر 

الشرقية األكثر فقراً من خال إغرائهم ابملال.
الدعوات  الدميغرايف من خال  التغيري  اشتغا على ملف  القاتلة مها من  وإيران  اجملرم  النظام   
إىل سوراي املفيدة اليت تتسع إىل عشرة مايني يقبلون بنظام التوريث األسدي وخيضعون للبوط 

العسكري.
بدأ نظام األسد سياسة هتجري أهايل املدن والبلدات اخلارجة عن سيطرته يف ريف محص والقصري 
والقلمون والزبداين والغوطة الشرقية، ومدينة داراي، ومدينة معضمية الشام وقدسيا واهلامة وخان 

الشيح والتل، ومنع األهايل من العودة إىل بيوهتم، وإحال املرتزقة الشيعة بدل عنهم.
عن  الشيعية كبديل  امليليشيات  وإحال  أهلها  من  السورية  املدن  تفريغ  دعم  املتوحش  العامل 

سكاهنا األصليني، وواصل مؤيدوا األسد تطبيق شعاراهتم حبرفية عالية على الشعب السوري:
-  األسد أو حنرق البلد.

 وبعد أن أحرقوا البلد انتقلوا إىل إستخدام ساح التهجري وإفراغ املدن من ساكنيها واستبداهلم 
ابمليليشيات الشيعية، اليت ساندهتم يف حرهبم الظاملة على سكان البلد األصليني.

وقد جنحوا يف كل املدن والقرى واملناطق، وجاءت عملية إخاء املدن والقرى السورية اليت كانت 
حمررة من سلطة السفاح األسد بعد إعان اتفاقات التسوية وخفض التصعيد بني األحرار وما 

يسمى جلنة املصاحلة يف حكومة النظام.
كل هذا جاء تتوجياً ملا يبذله النظام من إحداث تغيري دميوغرايف يف املدن اليت جيرب أهلها على 
مغادرهتا، وما إقدامه على حرق السجات املدنية يف تلك املناطق إل وسيلة لتحقيق أهدافه، 
مع إقدامه على جتنيس أكثر من ثاثة مايني إيراين، ومئات اآللف من املرتزقة الشيعة، وإتافه 
الواثئق اليت تثبت جنسية السوريني املهجرين وإتاف واثئق ملكيتهم، فتتم مصادرة بيوهتم ونقل 
ملكيتهم إىل أفراد ومرتزقة وشبيحة، وقد أيد العامل ممارسات النظام ووقف إىل جانبه ومدَّه مبا 

يلزم لتنفيذ خمططاته.  
والحتاد األورويب عرض مؤخرًا تقدمي األموال لنظام األسد مقابل صفقة سام يف سوراي، وأعلن 
أبن املطالب السابقة بتنحي األسد ابتت غري واقعية، كما أن الولايت املتحدة قد توقفت عن 
املطالبة برحيل سفاح سوراي، واكتفت مبطالبته بتحسني سلوكه، مع أتكيدهم أن هذه املتغريات 

تنسجم مع قرارات األمم املتحدة الداعية إىل حتول سياسي.
الولايت املتحدة وبريطانيا وفرنسا أعلنوا أن مصطلح )النتقال السياسي( ل يعين إزالة األسد 

من السلطة، وأن مناقشة التحديد الدقيق )لانتقال( تركت إىل املستقبل.
على  احلفاظ  مع  احمللية،  األمنية  ابلقوات  الندماج  املعارضة  مؤسسات  على  اقرتاحهم  مع 
املناصب والوزارات، حتت حكم أكثر دميقراطية، ومل تذكر  للدولة وتقاسم  املؤسسات املركزية 

املقرتحات شيئاً بشأن مستقبل السفاح األسد.
كل هذا يعين أن العامل متفق على إعادة تدوير األسد وفرضه على الشعب السوري، وما على من 

اثر على النظام اجملرم إل الرتاجع وطلب املساحمة والغفران والعودة إىل حظرية األسد.
هكذا تسقط األقنعة وتظهر حقيقة مواقف الدول اليت أومهتنا بوقوفها إىل جانب ثورتنا وحتقيق 
أهدافها ابحلرية والكرامة، موقف العامل األخري املعلن هو دليل واضح على أهنم كانوا جياهرون 
الكواليس  وراء  ومن  الدميقراطية،  إىل  والنتقال  األسدي  والجرام  القتل  نظام  بتغيري  برغبتهم 
كانوا يدعمون نظام القتل ويباركون تدمريه للمدن، وميكنون إيران وامليليشيات الشيعية بتثبيت 

احتاهلم لسوراي والعراق واليمن ولبنان.
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السورايت  النساء  وهتجر   ، السياسية  املشاركة  عن  السورية  املرأة  تغيب 
والعربيات عموًما العمل السياسي، إال مارحم ريب،  ويعود ذلك ألسباب 
عديدة، سنحاول اإلمساك هبا، والوقوف معها وعندها، من خال هذه 
أهل  من  ثلة  ذلك  ويشاركنا يف  املهم،  املوضوع  هذا  مثل  على  اإلطالة 
السؤال  عليهم  إشراق  صحيفة  طرحت  وقد  واإلطاع.  والثقافة  الفكر 
التايل: كيف تنظرون إىل مآالت احنسار دور املرأة  السورية يف املشاركة 
باد  السورية يف  اجلغرافيا  السوري، وكذلك خارج  الداخل  السياسية يف 
الدور مستقبًا  يتواجدن. وهل ميكن تفعيل هذا  القسري حيث  اللجوء 

ضمن سياقات الثورة السورية؟ وكيف؟.

الكاتبة السيدة غادة مجعة قالت:« يرجع هتميش دور املرأة السياسي إىل 
ماقبل الثورة، إذ كان النظام يعتمد يف كل تشكياته على وجود النساء يف 
مناصب اجتماعية وسياسية ممثلة يف أعلى درجات السلطة، ولكن هذه 

املناصب مل تكن فاعلة واهلدف منها كان إعامًيا ال أكثر.
 وقد  بدأت املرأة تعي أمهيتها الفعلية أثناء احلراك الثوري، فسامهت يف 
العديد من النشاطات وعربت عن رأيها جبرأة وشجاعة إىل أن اضطرت 

للهجرة بسبب ظروف اإلعتقال والتنكيل هبا وأبفراد عائلتها .
عملت يف  العمل كاملعتاد  أبواب  املرأة كل  املهجر، طرقت  باد     يف 
اإلغاثة واألعمال اإلنسانية ولكنها بقيت بعيدة عن خوض غمار السياسة 

ألسباب عديدة منها : 
- عدم وجود احلامل احلقيقي الداعم لدور املرأة سياسًيا.
- حتمل املرأة أيًضا أعباء ومسؤليات إضافية حنو العائلة.

- األعراف والتقاليد يف جمتمعاتنا املنغلقة، داخل وخارج اجلغرافيا السورية.
- ضاعفت جائحة كوروان الصعوابت لتجد املرأة نفسها يف دائرة اخلطر.«
   مث أضافت » نستطيع القول إنه ابإلمكان تفعيل دور املرأة سياسًيا وهذا 

حيتاج جلهود ومتابعة مستمرة مثل: 
- أواًل زايدة ثقة املرأة بنفسها وذلك بتمكينها ثقافًيا وسياسًيا.

- اثنًيا إعطاءها فرص مناسبة للمشاركة.
- اثلثًا توعية جمتمعية مستمرة تساهم يف ختفيض الضغوطات عليها وإبراز 

دورها اهلام يف العمل السياسي.
- رابًعا فرض نسبة معينة ملشاركتها يف مؤسسات الدولة يتيح هلا اكتساب 

اخلربات.
وأخرا أعتقد أن على املرأة أن تشعر ابملسؤولية حنو جمتمعها مما يدعوها 
لتحمل بعض األعباء اإلضافية الي ميليها عليها الواجب لتواجه العديد 
من التحدايت وخاصة يف جمال العمل السياسي، وعلى الرجل أن يقدم 
هلا العون والتشجيع ويعتربها شريكة حقيقية تساهم معه يف بناء احلياة .«

املرأة يف  مشاركة  إن   « خليفة  الرحيم  عبد  الكاتب  قال  فقد  من جهته 
الثورة  قبل  ما  ومنذ  العربية، حمدودة، اترخيًيا،  العام، يف جمتمعاتنا  الشأن 
بعد  ودينية.  وثقافية  سياسية  عديدة،  وذلك ألسباب  العظيمة،  السورية 
ما  لكن  للمرأة،  ومؤثرًا  فاعًا  شهدان حضورًا  انطاقتها،  مع  أو  الثورة، 
حل ابلثورة وأصاهبا من مجاعات التطرف والتشدد، حجم دور املرأة، أو 

قلصه، مرة أخرى.
دعي أقول أيًضا أن االحنسار واإلحجام عن املشاركة أصاب ليس املرأة 
فقط، بل قطاعات واسعة من الشباب وفئات عديدة من اجملتمع، نتيجة 
اخليبات الكربى واخلذالن واالحنرافات والتشوهات الي حلقت ابلثورة.« 
مث قال » كنا وما زلنا نعتقد أن الثورة ليست تغيرًا لنظام وحسب، هي 
تغير بنية جمتمعية، وثقافة متخلفة، وأمناط تفكر وسلوك، وهي هبذا املعىن 
عملية اترخيية وطويلة ومعقدة، معها، ومعها فقط، ميكن أن تستعيد املرأة 
هو  والتكميلي، كما  الشكلي،  وليس  واملؤثر،  الفاعل  وحضورها  دورها 
عليها،  التغلب  جيب  الي  املعوقات  وأهم  مؤسساتنا.  بعض  يف  حاصل 
بن  متكافئ  إنساين  أساس  على  جمتمعنا  بناء  هي  طويًا،  هبا  والتفكر 

أفراده ومكوانته وشرائحه املختلفة«.
املرأة  عانت  لقد   « قائًا:  حتدث  بنانة  الدين  حميي  الدكتور  األكادميي 
السورية خال فرة نظام االستبداد الكثر خاصة فيما يتعلق حبقوقها يف 

اجملتمع السوري، ابلرغم من وجود )االحتاد النسائي( يف سورية الذي كان 
مثله مثل بقية االحتادات العمالية والفاحية، حيث كانت احتادات صورية 
ال تدافع عن حقوق شرائحها، وإمنا كانت عبارة عن منابر لتأييد القائد 
والتصفيق له. فلم يقدم االحتاد النسائي يف سورية أي تطور يف القوانن 
)الزواج_الطاق_ الشرعية  ابلقوانن  يتعلق  فيما  وخاصة  املرأة  هتم  الي 

يستطع  مل  االجتماعية  الناحية  من  وكذلك  _اجلنسية(  األوالد  رعاية 
االحتاد الوصول إىل توعية اجملتمع الذكوري بضرورة إاتحة الفرصة للمرأة 
ابلظهور اجتماعًيا وسياسًيا واالهتمام حبقوق املرأة، وبقيت أسرة العادات 
السورية،  املرأة  تعيشها  واإلخفاقات كانت  العذاابت  تلك  الشرقية. كل 
ولتجميل صورة العصابة احلاكمة وأهنا مهتمة ابملرأة فقد تبوأت إحداهن 
مركز انئب رئيس اجلمهورية دون أن تعطي من موقعها هذا أي اهتمام 
ابملرأة السورية ومعاانهتا وتشجبعها لإلخنراط ابلعمل السياسي.« مث قال 
» عندما انطلقت الثورة املباركة لعبت املرأة السورية يف بدايتها دورًا ابرزًا 
)أم_أخت_زوجة(، ومتثلت املرأة يف العديد من املؤسسات)اجمللس الوطي 
واالجتماعية  السياسية  والتجمعات  املؤقتة_املؤمترات  السورية  _احلكومة 
من قبل التيارات والتجمعات السياسية ومن قبل منظمات اجملتمع املدين( 

إال أن دورها بدأ ينحسر تدرجيًيا ألسباب عديدة أذكر منها:
1-حماولة استئثار الذكور ابلعمل السياسي والنظرة الدونية للمرأة على أهنا 

ال تصلح للمشاركة السياسية.
2-توزع اهتمامات املرأة يف اخلارج، وهنا نستطيع التمييز بن  اخلارج يف 

دول اجلوار وبن اخلارج يف أورواب.
أتمن  على  العمل  السورية  للمرأة  األكرب  اهلم  اجلوار كان  دول  أ_ففي 
لقمة العيش ألسرهتا إذا كانت أرملة ولديها أوالد تعيلهم، أما إذا كانت 
متزوجة وضمن أسرة وزوج وأوالد فكان اهتمامها متوجًها لرعاية األسرة 
وأتمن متطلباهتا ابإلضافة إىل أن الزوج يف أغلب األحيان وانطاقًا من 
نظرته الشرقية اليسمح هلا ابلعمل السياسي. ومن جانب آخر) مما زاد 
الطن بلة( الكفاءات العلمية النسائية تراجعت بسبب عدم متكن البعض 
منهن من دخول اجلامعات واملعاهد يف باد اللجوء إما ألسباب مادية 

أواجتماعية خوفًا عليها، األمر الذي أعاق اندماجها ابلعمل السياسي.
ب_ يف أورواب وبلدان اللجوء كان اهتمام املرأة السورية يركز حول التأقلم 
انفصام يف شخصيتها  مع احلياة األوروبية اجلديدة مما أدى إىل حدوث 
أمام إغراءات احلرية الكبرة املعطاة للمرأة يف أورواب)الي كانت تفتقدها يف 
سورية( ، األمر الذي أدى إىل ضعف انتمائها الوطي والعزوف عن العمل 
السياسي، ابإلضافة إىل أهنا محلت معها عاداهتا الشرقية والتمسك ابألسرة 
الي أخذت من وقتها الكثر.« مث أضاف« أرى أنه ولتشجيع املرأة السورية 
إجياد  العام البد من  السياسي واالهتمام ابلشأن  العمل  الولوج يف  على 
السبل لتوعيتها من خال الدورات الي تنظمها منظمات اجملتمع املدين 
ابإلضافة إىل ندوات التوعية من قبل التيارات السياسية املختلفة. وابلوقت 
ابملرأة  املعارضة  مؤسسات  مايسمى  قبل  من  اهتمام  أي  أرى  ال  نفسه 
السورية وتشجيعها للعمل السياسي، بل على العكس من ذلك حوربت 
وماتزال من قبلهم. كما أني أدعو جمتمع الذكور )اآلابء_األزواج_اإلخوة( 
العمل  يف  بدورها  لتقوم  هلا  والسماح  سياسًيا  املرأة  بتوعية  االهتمام  إىل 

السياسي على الساحة السورية«.

احنسار  أن  أعتقد   « بقوله:  شلي   بسام  السوري  الكاتب  أكد  كما 
دور املرأة يف املشاركة السياسية داخل وخارج سورية أييت ضمن السياق 

كا  يشمل  عام  الحنسار  الطبيعي 
الظروف  تفرضه  وذلك  اجلنسن 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
يف  السوري  الشعب  هبا  مير  الي 
السورية  الثورة  مرحلة ما بعد انكسار 
العظيمة الي امتدت ما يقارب العقد 
استثنائية يف  الزمان كانت مرحلة  من 
ونساء  رجااًل  السوري  الشعب  حياة 
وأطفااًل أيًضا. وأان أرى أن ما قدمته 
وخال  سياقها  يف  السورية  املرأة 
مما  أو  متوقًعا  مما كان  بكثر  وأعظم  أكرب  واملؤمل كان  الصعب  مسارها 
كان متاًحا وفًقا للمعطيات املادية والثقافية واالجتماعية حينها، و كان 
فعًا دورًا مشرفًا ومدهًشا ومتجاوزًا لكل األطر واملعطيات خال مراحلها 
املسار  إىل  املنظم  الثوري  الفعل  إىل  العفوي  املدين  احلراك  من  املتعددة 
الطبيعي أن استمرار هذا الوضع االستثنائي ليس  العسكري. ولكن من 
ممكًنا وما منيت به هذه الثورة العظيمة اليتيمة من هزائم وما تعرضت له 
من ضرابت وحشية قاسية انعكس سلًبا على كافة مناحي احلراك السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع السوري قاطبة داخل الوطن و خارجه. 
ومن الطبيعي أن يكون أتثر املرأة أكرب ألهنا ما تزال العنصر األضعف يف 
الركيبة االجتماعية والسياسية القائمة قبل وبعد الثورة. وانلت نصيبها أو 
أكثر من كافة املآسي الي حلقت ابلشعب السوري من االعتقال والقتل 

والتهجر الداخلي واخلارجي واحلصار واالفقار«.
الطموحات  بعد  وأقسى،  أكرب  صدمتها كانت  أن  شك  »ال  قال  مث 
وقد  وتقدمه  نشوته  ذروة  يف  الثوري  احلراك  رافقت  الي  الكبرة  واآلمال 
الدينية  القوى  وسندان  القمعية  النظام  مطرقة  بن  ابلذات  املرأة  وقعت 
الرجعية املتشددة الي أريد هلا أن تتصدر املشهد يف بعض مناطق سورية. 
أدت  الي  األمل  وخيبات  ونكوص  تقهقر  من  نراه  ما  رغم كل  ولكن 
سياق  وضمن  مؤقتة  مرحلة  هذه  أن  أرى  فإني  واالنكفاء،  العطالة  إىل 
دور  أبن  مستقبًا  أتوقع  وأان  التوازن،  ابستعادة  سينتهي  مؤقت  طبيعي 
السوري  الشعب  مستقبل  يف  وفاعًا  ومؤثرًا  سيكون كبرًا  السورية  املرأة 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي. ال سيما أن املرأة اآلن -و ابألخص 
داخل سورية-  تتحمل عبًئا كبرًا يف كافة الشؤون املعيشية بسبب غياب 
والكهول،  الشباب  فئة  يف  ابألخص  الذكوري  العنصر  تواجد  قلة  أو 
وهذا اإلنشغال قد مينعها حالًيا من ممارسة دور مؤثر يف احلياة السياسية 
والثقافية، لكنه سيكون العامل األهم يف تقوية وضعها وتنمية إمكانياهتا 
لتعب دورًا كبرًا يف املستقبل بعد انزايح هذا العبء الثقيل وتغير الظروف 

االقتصادية والسياسية«.

الكاتب والقاص السوري أسامة احلويج العمر قال :« لقد كان دور املرأة 
الثورة  اندالع  قبل  وتراجع حىت  احنسار  يعاين من  السياسية  املشاركة  يف 
السورية، على الرغم من ادعاء النظام دعمه حلقوق املرأة ووصوهلا ملنصب 
وزير وانئب الرئيس، وذلك ألسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية، 
وبعد قيام الثورة ازداد التفاؤل بتأسيس وترسيخ مشاركة املواطن السوري 
يف احلياة السياسية والعمل السياسي، وبطبيعة احلال كانت مشاركة املرأة 
جزًء أساسًيا من ذلك املطمح واألمل الذي مأل القلوب، لكن ومع بدء 
جهود  وبعثرة  الثورة  زخم  تشتيت  هدفها  الي كان  اخلارجية  التدخات 
أبنائها  وإفراغها من حمتواها احنسر دور املرأة يف املشاركة السياسية أكثر 
من أي وقت، إذ كان لتسوانمي التشريد والتهجر بصورة انفجارية السابق 
هلا سواء يف دول اجلوار أو دول العامل، والقتل والتعذيب والتجويع والنوم يف 
العراء حيث ال ينزل من السماء سوى الرباميل املتفجرة والثلوج واألمطار 
الصرامة  مبنتهى  األولوايت  حتديد  يف  األكرب  األثر  له  والعواصف، كان 
يف  هبا  الائقة  املكانة  إىل  الوصول  السورية  املرأة  تستطيع  لن  والقسوة، 
املشاركة السياسية مامل تنجح الثورة الي قامت على أسس اثبتة ال ميكن 
أن تتزعزع: أتسيس دولة القانون، التعددية السياسية والدميقراطية، احرام 
القضاء  للسلطة،  السلمي  التداول  اإلنسانية،  والكرامة  اإلنسان  حقوق 

على الفساد.«.

ت
تقارير وتحقيقا

رئيس القسم السياسي

المرأة السورية والمشاركة السياسية الغائبة؟!

أحمد مظهر سعدو 

أسامة احلويج العمربسام حممد شليبد حميي الدين بنانةعبد الرحيم خليفةغادة مجعة
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ت
مقاال

بعــد ثاثــة أشــهر تدخــل الثــورة الســورية عقدهــا الثــاين، وتطــوي عقدهــا األول بــكل 
مــا حــوى مــن الدمويــة والوحشــية الــي مارســها النظــام وبــكل اآلالم والعــذاابت، وبــكل 
اخلــذالن والعبــث والتجــارب، بــكل حــروب اآلخريــن علــى أرضنــا وكل صراعاهتــم، بــكل 
املشــاريع اجلنونيــة العابــرة للقــارات وكل ذلــك ألن اجملتمــع الــدويل أدار امللــف ومل يقــرر 
حســمه يومــاً جبديــة، وابعنــا الكثــر مــن الوهــم، واألهــم مــن ذلــك هــو طريقتنــا اجلمعيــة 
يف إدارة امللــف العســكري والسياســي بســلطات متعــددة ومتوزعــة أفقيــاً، وحــال القــوى 
الرمسيــة الــي مت إجيادهــا بشــكل اســتثنائي، لغيــاب القــوى الفاعلــة القــادرة علــى إدارة 
امللــف مبــا فيهــم القــوى التقليديــة مــن اإلســامين واليســارين الذيــن أدمنــوا املعارضــة 
ابلشــكل التقليــدي وليــس إدارة امللفــات الــي تُــدار عــرب كــوادر مدربــة وجاهــزة، لنصــل 
اليــوم إىل االســتعصاء، حيــث البلــد املنقســم إىل ثــاث مناطــق نفــوذ، لــكٍل منهــا آليــات 
اهليمنــة احملليــة اخلاصــة هبــا وقواهــا العســكرية وداعميهــا بــل رمبــا مخــس مناطــق إذا مــا 
أخــذان ابالعتبــار أن النظــام يف ســورية مــا زال ال يســيطر علــى حــوران واجلنــوب بشــكل 
فعلــي وكامــل كمــا احلــال يف الســويداء ودرعــا، و مناطــق »هيئــة حتريــر الشــام« هلــا وضــع 
خــاص  دون أن ننســى أن »داعــش« مــا زالــت ذات نفــوذ ولــو أصبــح حمــدوداً، وأن 
إيــران ابتــت هلــا منطقــة هيمنــة مباشــرة، وأصبحــت احلــرب خافتــة نوعــاً مــا عســكرايً  
لكــن هلــا أشــكااًل أخــرى ثقافيــة وفكريــة وعرقيــة عــرب املناهــج وكســب الــوالءات وغرهــا.  

واقتصــادايً ابتــت كل مناطــق النفــوذ تعتمــد بشــكٍل كبــر علــى املســاعدات الدوليــة 
وعلــى حتويــات املغربــن، الــي وصــل مبلغهــا اإلمجــايل إىل مــا بــن ثلــث ونصــف الناتــج 
احمللــى.  لكــن إىل مــىت مُيكــن أن تبقــى املســاعدات الدوليــة علــى مســتوايهتا احلاليــة، رغــم 
أهنــا أقــل ممــا كان يُنَفــق دوليــاً قبــل عــدة أعــوام نتيجــة أمــور شــىت منهــا اختــاف الفاعلــن 

يف املوضــوع الســوري.!
أمــا اإلنتــاج احمللــى فــا شــيء يــدل علــى إمكانيــة تفعيلــه جبديــة، عــرب تلــك اإلدارات 
عــاق واقعيــاً وغيــاب »املرونــة« 

ُ
املوجــودة بــكل أشــكاهلا مبــا فيهــا النظــام فالتصديــر امل

االقتصاديــة النســبية الــي كانــت قائمــة بــن مناطــق النفــوذ قابلــة لاســتمرار يف ظــل زايدة 
إيــرادات نفــوذ الــدول يف كل منطقــة وتدهــور أســعار الصــرف يف ســورية وتركيــا مؤخــراً 
فضــًا عــن التدهــور األســرع يف لبنــان. وال زراعــة وصناعــة دون آليــات داعمــة مــن 

مؤسســات حتميهــا مــن التســلط.
وال يقــل الوضــع االجتماعــي هشاشــة، لقــد أنتجــت احلــرب تركيــزاً كبــراً يف الثــروة بيــد 
قلــة وُغيبــت الطبقــة الوســطى، وخســران املــدن إال إدلــب وازدمحــت األرايف وامتــألت 
ابلنازحــن بــن األشــجار، وجــاءت موجــة شــباب حديثــة مل يعــرف أبناءهــا ســوى احلــرب 
ومآســيه واهنيــار التعليــم وصعوبــة التنقــل واالنعــزال يف آليــات فكريــة متباينــة، وال رابــط 
بينهــم وبــن أولئــك الذيــن انتفضــوا منــذ عشــر ســنن طلبــاً للحريــة إهنــم خيرجــون يف 

»تظاهــرات« لاحتفــاء فقــط حبــٍد أدىن اليــوم ممــا عليــه يف الســابق يف ظــل غيــاب أي 
أفــق، والرغبــة يف اهلجــرة أبي مثــن. أمــا الذيــن هاجــروا فلهــم مهومهــم يف التأقلــم والعمــل 
والعيــش يف اجملتمعــات الــي جلــؤوا إليهــا، فلــم يعــد ذلــك احلمــاس ملســاعدة مــن بقــي يف 
الباد. سياســياً، ال يُبدي النظام الســوري يف دمشــق أي اســتعداد ألية جدية تفاوضية 
وحــىت دســتورية ويــرى أن أي قبــول هــو خطــر علــى منظومتــه االســتبدادية، يف املقابــل 
فقــدت قســد عمليــاً إمكانيــة خلــق »كيــان مســتقل« كانــت حتلــم بــه علــى األرض 
ولكنهــا تلعــب علــى احلبلــن بــن الــوالء ألمــركا وروســيا واتفاقــات مــع النظــام بســلوك 
شــوفيي وعبــث ابجلغرافيــا والثقافــة واملناهــج، أمــا مناطــق املعارضــة، فتتعثــر بــن ســلطات 
أفقيــة موزعــة بشــكل بقعــي وتغيــب فيــه املركزيــة والســلطة بشــكل حقيقــي وفعلــي رغــم 
احملــاوالت املتعثــرة الــي تتقــدم اترة وتراجــع أخــرى، وغالبــاً مــا تطــرح املبــادرات بنفــس 

الطــرق ونفــس األدوات فلــن تعطــي نتائــج خمتلفــة.
إن كلفــة اســتمرار االســتعصاء الســوري ابلنســبة جلميــع الســورين بــكل األماكــن ابهظــة، 

بــل ابهظــة جــداً، علــى الشــعب الســوري وعلــى الشــعب الســوري وحــده.
وإن التفكــر جبــرأة للخــروج مــن ذلــك االســتعصاء هــو واجــب اجلميــع، ألن تكلفــة 
االســتعصاء تعــم الــكل وأوهلــم الشــعب الــذي حتمــل الكثــر، وحنتــاج اليــوم لتجــاوز هــذا 

االســتعصاء لنقــرب مــن اخلــاص املســتعصي.

د- زكريا مالحفجي

استعصاء الحل السوري 

كاتب سوري

طاملــا مل تتوحــد جهــود الــدول العربيــة مبواجهــة األخطــار احملدقــة هبــم خاصــة اخلطــر اإليــراين، 
ســتكون كل تصرحياهتــم وحواراهتــم مــع الرعــاة الدوليــن لسياســاهتم هبــاًء وغــر ذات جــدوى. 
بعــد االعــراف األمركــي والغــريب والدعــم  يفعلــه اخلليجيــون  مــا جيــب أن  أقــل  أمل يكــن 
الروســي الواضــح لنفــوذ إيــران يف املنطقــة العربيــة- وخاصــة يف ســورية والعــراق ولبنــان واليمــن، 
ومــن مث عــرب االتفــاق النــووي الــدويل مــع إيــران الــذي حياولــون إحيــاءه هــذه األايم- إعــان 
وحــدة فيدراليــة وتوحيــد اجليــوش وأجهــزة األمــن اخلليجيــة حتــت قيــادة واحــدة فــوراً؟ وطاملــا أن 
هــذا مل حيصــل فهــل هنــاك مــن ضمانــة أبال يؤكلــوا بســرعة تفــوق كثــراً قضــم العــراق وســورية 

ولبنــان واليمــن؟ أم أهنــم سيســتمرون ابلركــون للهــراء األمركــي والصهيــوين ابلدفــاع عنهــم؟
وكأن  جديــد،  إيــراين  أمركــي-  كموعــد  “ڤيينــا”،  ســاعة  علــى  إيقاعــه  ضبــط  اجلميــع 
اخليــارات واضحــة: اتفــاق مفاجــئ؛ ســتاتيكو وانتظــار؛ أو مواجهــة. فــأي االحتمــاالت 

واقعيــة؟ أكثــر 
فمــن املفــرض اســتئناف حمــاداثت االتفــاق النــووي يف “ڤيينــا” بعــد توقُـّـف، وشــددت 
مصــادر أوروبيــة أنــه ليــس واضحــاً ابلنســبة إليهــم موقــف القيــادة اإليرانيــة اجلديــدة بعــد تســلم 
“رئيســي”، ســواٌء يف مــا يتعلــق بســر احملــاداثت وهــل سُتســتأنف مــن النقطــة الــي توقفــت 
عندهــا، أم أن إيــران ســتطالب إبعــادة طــرح قضــااي قــد نوقشــت واتُّفــق عليهــا، أو يف مــا 

يتعلــق برغبتهــا يف العــودة إىل االتفــاق. 
ومــا تــزال املصلحــة األمركيــة تكمــن يف التوصــل حلــل دبلوماســي يكبــح تقــدُّم إيــران يف 
برانجمهــا النــووي، هــذا بعــد أن جنحــت جهــود طهــران يف جمــال ختصيــب اليورانيــوم علــى 
درجــة عاليــة، وحبســب جممــل املواقــف الصــادرة عــن اإليرانيــن، ال ميكــن التقديــر مــا إذا 
كان قــرار عودهتــم حملــاداثت “ڤيينــا” هــو بنيــة حقيقيــة إلجــراء حمــاداثت توصــل التفــاق 
أم   ،2015 العائــد إىل ســنة  االتفــاق  مــا كان عليــه ســابقاً، حبســب  الوضــع إىل  يعيــد 
أهنــم قــرروا عــدم العــودة لاتفــاق األصلــي، وأن ذهاهبــم إىل “ڤيينــا” هــو فقــط اســتجابة 
للضغــوط الــي مورســت عليهــم، وهدفهــا أن تثبــت يف هنايتهــا أن أمــركا هــي املتهمــة بفشــل 
مــع شــعور  احملــاداثت  إىل  إيــران  تذهــب  األحــوال،  )املتوقــع ســلفاً(.  يف كل  احملــاداثت 
قــوي أبهنــا جنحــت يف حتريــك أدوات الضغــط- الــدول األوربيــة وروســيا والصــن وجماميــع 

امليليشــيا اإلرهابيــة املرتبطــة هبــا- وأن الزمــن يعمــل ملصلحتهــا، وتذهــب الــوالايت املتحــدة 
إىل احملاداثت بعد جناحها يف التوصل إىل تفاهم يف الساحة الدولية ومع دول اخلليج على 
أن العــودة إىل االتفــاق هــي احلــل األفضــل، وهــي ُتظهــر نفــاذ صــرٍب واضــح وتريــد بشــدة إزالــة 
املوضــوع اإليــراين مــن جــدول األعمــال كــي تتفــرغ ملشــكات أكثــر إحلاحــاً حســب زعمهــا.  
لقــد مت احتــواء حماولــة اغتيــال الكاظمــي يف العــراق بعــد االنتخــاابت، واهلــدوء بشــأن محاقــة 
“قرداحــي” يف لبنــان، وفتــح ابب التطبيــع مــع بشــار أســد، وعــدم الوضــوح لنتائــج املعــارك 
يف الصــراع اليمــي الــذي دخــل عامــه الثامــن خاصــة مصــر “مــأرب”، وكل ذلــك مبــا يتوافــق 
مــع األجنــدة اإليرانيــة.  إذ يبــدو أن هنايــة املعركــة املســلحة يف حمافظــة “مــأرب” ستشــكل 
نقطة حتّول اســراتيجية ىف املشــهد اليمي بشــكل عام، فالصراع املســّلح يزحف حالياً على 
معقــل الشــرعية- املفككــة- مــع تطويــق احلوثيــن للمحافظــة مــن ثــاث جهــات: مشــااًل مــن 
اجلــوف وجنــوابً مــن ختــوم شــبوة وغــرابً علــى امتــداد اجلبهــات املمتــدة مــع صنعــاء؛ وحتافــظ 
امليليشــيا اإلرهابيــة علــى وتــرة هجوميــة متصاعــدة علــى خطــوط قــوات الدفــاع الرئيســية مــع 
افتقــار تلــك القــوات إىل القــدرة علــى إحــداث اخــراق نوعــي، وعلــى األرجــح، كل مــا 

تســتطيع فعلــه حاليــاً هــو تعطيــل تقــدم امليليشــيا واســتنزاف قدراهتــا قــدر اإلمــكان. 
علــى هــذا النحــو، مل يعــد الســؤال املطــروح حاليــاً بشــأن معركــة “مــأرب” يتعلــق إبمكانيــة 
ســيطرة امليليشــيا احلوثيــة عليهــا مــن عدمــه، بقــدر مــا يتعلــق بكيفيــة حــدوث ذلــك ىف 
ظــل اعتمادهــا تكتيــك “األرض احملروقــة”- بنفــس طريقــة ميليشــيا حــزب هللا اإلرهابيــة 
مــا يعرضهــا  الفاشــية والقتــل األســدي يف ســورية- ابســتهداف كل  مــع نظــام  املتعاونــة 
مــن  والطائــرات  القصــف ابلصواريــخ  خُتلِّفــه عمليــات  الــذي  الدمــار  املبــاالة حبجــم  دون 
دون طيــار، أو الُكلفــة البشــرية الباهظــة، ىف ظــّل عــدم التفرقــة بــن مــا هــو مــدين ومــا هــو 
عســكري، وتداعياهتــا اإلنســانية الصعبــة ىف بلــد يتصــدر قائمــة األزمــات اإلنســانية، حيــث 
تنظــر امليليشــيا فقــط للمكاســب السياســية واالقتصاديــة الــي ســتجنيها حــال الســيطرة علــى 
“مــأرب”، ابعتبارهــا املعقــل األخــر للحكومــة وشــرعيتها املثلومــة، ابإلضافــة إىل كوهنــا 
األكثــر غــىن مبــوارد النفــط ىف البــاد. يبــدو أن الســيناريو االحتمــايل لســقوط “مــأرب” 
بيــد امليليشــيا احلوثيــة اإلرهابيــة هــو الســيناريو األصعــب يف امللــف اليمــي عمومــاً، ابلنظــر 

لبعــض املؤشــرات: 
1.  علــى الرغــم مــن انعكاســات الســيطرة احملتملــة علــى “مــأرب” ابلنســبة للشــرعية، إال 
أهنــا قــد ال تعــي االهنيــار الكامــل هلــذه الشــرعية، لكنهــا ســتكون أضعــف بكثــر سياســياً 
مــن ضعفهــا احلــايل، ولــن يضيــف رصيــداً سياســياً للحوثيــن، فلــن تكــون مجاعــة أنصــار هللا 
اإلرهابيــة احلوثيــة هــي الشــرعية البديلــة، ســوى عنــد إيــران ووكائهــا اإلقليميــن ىف لبنــان 

وســورية والعــراق. 
2. ينســحب الســياق ذاته على املكاســب االقتصادية الي يرقبها احلوثيون حال ســيطرهتم 
علــى “مــأرب”، وابلتبعيــة الســيطرة علــى قطــاع النفــط فيهــا، فمــن الســهولة مبــكان، بــل 
علــى األرجــح، ســيتم فــرض عقــوابت علــى هــذا القطــاع، ولــن تتمكــن املليشــيا احلوثيــة مــن 
االســتفادة منــه، فقــط ميكنهــا تشــغيله داخليــاً إىل حــد مــا، وســتواجه أزمــات متعــددة أبرزهــا 

أزمــة الصيانــة. 
أخــراً. إن معركــة “مــأرب” سُتشــكل منعطفــاً ىف مســار األزمــة اليمنيــة، وقــد يكــون عامهــا 
الثامــن هــو عــام التحــوالت الرئيســية، وإعــادة تشــكل موازيــن القــوى بــن األطــراف الفاعلــة 
علــى األرض، كاحلوثيــن ىف الشــمال واالنتقــايل يف اجلنــوب، هــذا الســياق ليــس جديــداً 
علــى احلالــة اليمنيــة اترخييــاً، بــل ميكــن النظــر إليــه بشــكل عــام علــى أنــه دورة مــن دورات 
إقليميــة خمتلفــة ابلنظــر إىل حســاابت كٍل  لــه حســاابت  اليمــي، ورمبــا ســتكون  التاريــخ 
مــن الســعودية وإيــران.  فالســعودية، اترخييــاً تعاطــت سياســياً مــع حتــوالت املشــهد اليمــي 
التكيــف معــه ابلوســائل  إنتــاج الفوضــى ابســتمرار، لكــن ميكــن  كمشــهد قابــل إلعــادة 

السياســية والدفاعيــة املمكنــة. 
وترجيــح كفــة إيــران ىف معادلــة هــذا الصــراع املتزامــن مــع مفاوضــات “ڤيينــا” علــى املديــن 
القريــب واملتوســط ســيضيف املزيــد مــن التعقيــدات للمشــهد اإلقليمــي وســلبياته، وســُيقوِّض 
فــرص اســتيعاهبا وقبوهلــا عربيــاً ودوليــاً، شــرط أن حيســن العــرب اســتثمار ذلــك، وســتتحول 
ُكلفــة متددهــا ىف اخلــارج لعامــل ضعــف ابلنظــر للتداعيــات السياســية واالقتصاديــة هلــذا 
التمــدد خاصــة وأنــه ســيكون مقيــداً بعــدم املشــروعية فضــًا عــن القيــود علــى حركــة احلوثيــن 

كوكيــٍل هلــــا. 
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مقاال

واجهــت املــرأة الســورية خــال عشــر ســنوات ماضيــة صعــوابت كثــرة 
أمههــا موضــوع اللجــوء والنــزوح، حيــث جلــأ الكثــر منهــن إىل أورواب 
واختــار البعــض تركيــا حبثــاً عــن األمــن واالســتقرار وإجيــاد فــرص جديــدة 
يف العمــل والتعليــم مل يكــن حيظــن هبــا يف بلدهــن األم ســورية الســيما 

بعــد املاحقــات واالضطهــاد.
تواجــه النســاء عامــًة يف املهجــر معوقــات تــراوح بــن إثبــات الكفــاءة 
والقــدرة يف فضــاء كبــر وجديــد خمتلــف بلغتــه، وطبيعــة احليــاة والســعي 
دائمــاً للتأقلــم مــع اجملتمــع اجلديــد مــع إبقــاء العــادات املوروثــة مــن البلــد 
األم. يف املهجــر واجهــت النســاء العديــد مــن املشــاكل أبرزهــا العيــش 
يف بيئــة جديــدة غــر البيئــة األصليــة الــي اعتــادت عليهــا النســاء يف 
ســورية ابإلضافــة إىل حاجــز اللغــة الركيــة وعــدم اتقاهنــا للعديــدات 
منهــن بشــكل جيــد.  يف املهجــر تتحمــل املــرأة ضعــف العــبء الــذي 
كانــت تتحملــه، الســيما بفقــد الســكن واألهــل وحتمــل أعبــاء العمــل 
الســيما بغيــاب املعيــل والشــريك بســبب االعتقــال أو القتــل، فضغــط 

احليــاة وتوفــر حيــاة مائمــة هلــا وأحيــاانً ألســرهتا ابت العــبء الكبــر 
جــداً، أو اهلجــرة وخماطرهــا بــراً وحبــراً.

ولعــل أبــرز الصعــوابت الــي تواجــه املــرأة الســورية أيضــاً مساســرة الــزاوج 
وســوء  الســكن  إىل  احلاجــة  مســتغلن  األجانــب  عــرب  النســاء  مــن 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة الــي تتعــرض هلــا املــرأة مــن خــال 
أتمــن عــرض زواج هلــا مــن رجــال أعمــال مقابــل مبلــغ مــايل، علمــاً أبن 
هــذه الزجيــات ال تســتمر معظمهــا لفــرة طويلــة فالقانــون الركــي مينــع 
تعــدد الزوجــات وال يعــرف ابلزوجــة الثانيــة وال ابلعقــود الــي تــربم يــن 
الطرفــن وهبــذا لــن يكــون للمــرأة أي حقــوق ميكــن أن حتصــل عليهــا يف 
حال تويف الزوج أو طلقها أو فكرت يف رفع دعوى قضائية للمطالبة 

حبقوقهــا فهــي حمرومــة مــن االجــراءات القانونيــة.  
هلــا  تتعــرض  الــي ميكــن أن  العنصريــة  املواقــف  إضافــة اىل هــذا كلــه 
القبــول  الــي جتربهــا علــى  مــع ســوء األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية 
احليــاة  مقومــات  أدىن  لتوفــر  لألجــور  األدىن  احلــد  مــن  أقــل  بعمــل 

خاصــة يف الفــرة األخــرة مــع ازدايد خطــاب العنصريــة املوجهــة مــن 
بعــض األحــزاب ضــد الســورين يف تركيــا، فتتحمــل عــبء فــوق عــبء 
متجاهلــن متامــاً احلالــة اإلنســانية وماتقاســيه املــرأة يف دول اللجــوء. 
أمــا املــرأة النازحــة يف املخيمــات فاألمــر لــه صعــوابت مــن نــوع آخــر 

مثــل احلفــاظ علــى احليــاة مــع انعــدام ســبل احليــاة متاًمــا .
انضلــت املــرأة ومازالــت طيلــة عقــد وهاهــي تدخــل العقــد الثــاين مــن 
النضــال والتحــدايت ووقفــت مــع الرجــل بــكل الصعــوابت، وأكتــب 
تلــك اللمحــة للتذكــرة أبن املــراة ضحــت وفعلــت الكثــر وحتتــاج منــا 
وهــي شــطر جمتمعنــا أن نلتفــت إليهــا وحلــال املــرأة الســورية العظيمــة 
عموًمــا الــي ضحــت ابلكثــر، أبن نعمــل ألجلهــا وألجــل اجليــل املهــدد 
بتفاهــات  نشــتغل  الشــتات وأال  الســورين يف  ابلضيــاع وألجــل كل 
األمــور فضــًا عــن كبارهــا وأن ال نضيــع البوصلــة واهلــدف والنــراوح 
يف املــكان فتشــتد احملنــة علــى اجلميــع والبــد لنــا أن نغــر ســبل وأدوات 

العمــل والتفكــر لنخــرج حنــو اخلــاص مجيًعــا. 
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علــى وقــع تضــارب األنبــاء بــن اســتعدادات تركيــة لتوســعة املنطقــة اآلمنــة يف الشــمال 
األوســط  الشــرق  منطقــة  يف  املتبقيــة  القــوات  إخــراج  يف  أمركيــة  ونيــة  الســوري، 
واالنكفــاء عــن التدخــل يف حــروب خارجيــة، نشــطت اإلتصــاالت الروســية مــع 
بـــ)اإلدارة الذاتيــة( يف مشــال شــرقي ســورية يف مســعى )كمــا  مســؤويل مــا يســمى 
يُزعــم( لبحــث التســوية السياســية الســورية علــى أســاس قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 
2254، وإعــادة أتهيــل االقتصــاد وعــودة الاجئــن والنازحــن وتقــدمي املســاعدات 
اإلنســانية للمحتاجــن إليهــا، وهــو الغطــاء الــذي يتحــرك الروســي مــن خالــه لضمــان 
ترســيخ أقدامــه أكثــر يف شــرقي الفــرات، وهــي املنطقــة األهــم يف ســورية، واحلصــول 
علــى مكاســب حقيقيــة لعصــاابت األســد يف املنطقــة الزاخــرة ابلثــروات، والــي طاملــا 

خطــط الســتعادهتا لتحســن اقتصــاده.
حيــث دارت يف األايم األخــرة مناقشــات مــن ضمنهــا املقــرح الروســي بدخــول 3 
آالف مــن جنــود وضبــاط قــوات عصــاابت األســد إىل عــن العــرب “حلمايتهــا مــن 
خطــر )الغــزو الركــي( كمــا ادعــوا، الــذي ال يــزال قائمــاً ودامهــًا” علــى حــد التعبــر 
الــوارد يف املقــرح، إال أن اجلانــب الكــردي رفضــه وذلــك جتنبــاً لتكــرار ســيناريو درعــا 

يف مناطــق مــا يســمى بــــ)اإلدارة الذاتيــة(.
ومــن املعلــوم أن األطــراف الفاعلــة يف املشــهد الســوري تســعى جاهــدت يف الفــرة 
األخــرة لوضــع ترتيبــات جديــدة لشــمال البــاد، رمبــا تبــّدل املعطيــات يف خريطــة 
الســيطرة، خصوصــاً يف شــرقي هنــر الفــرات، وتشــي التحــركات السياســية املتاحقــة 
أبن هنــاك صفقــة مــا يف مشــال ســورية جيــري التحضــر هلــا لتفــادي تصعيــد عســكري 
أكــرب حيــث تتطلــع هــذه القــوى لتحقيــق مكاســب علــى األرض علــى حســاب 
“قســد”، الــي ابتــت جتــد نفســها أمــام خيــارات صعبــة ابلنســبة ملشــروعها احلــامل، 
يف ظــل موقــف “مــراٍخ” علــى األقــل إعاميــاً مــن قبــل الــوالايت املتحــدة، الداعــم 

الرئيســي هلــذه القــوات.
إذ أن تركيــا ولتحقيــق أمنهــا القومــي تســعى إلبعــاد قــوات “قســد” عــن حدودهــا 
اجلنوبيــة، والســيطرة علــى جــزء مــن املســاحة واســعة الــي هتيمــن عليهــا هــذه القــوات 
وذراعهــا املــدين “اإلدارة الذاتيــة”، وإن كانــت األنظــار تذهــب حنــو املــدن والبلــدات 

ذات الغالبيــة العربيــة، والــي مــن املتوقــع أن تكــون ضمــن املرحلــة القادمــة للعمليــة 
العســكرية الركيــة، يف حــال إعــان انطاقهــا، حيــث توضــع بشــكل عــام أربعــة 
تــل  العــرب –  )عــن  قــادم  تســتهدف يف أي حتــرك عســكري  أن  مناطــق ممكــن 
رفعــت – منبــج – عــن عيســى( ملــا هلــذه املناطــق مــن أمهيــة اســراتيجية وعلــى رأســها 
تــل رفعــت الــي تشــكل نقطــة متركــز مهمــة مشــال مدينــة حلــب ومطّلــة علــى الطريــق 
الــدويل حلــب – غــازي عنتــاب كمــا أهنــا ذات هتديــد مباشــر علــى نفــوذ إيــران يف 

بلــديت نبــل والزهــراء.
وإن كان األمــن القومــي الركــي يتطلــب )حاليــاً علــى األقــل( البقــاء يف الشــمال 
إىل  تطمــح  الــي  الروســية  الرغبــة  بعكــس  وريفهــا،  إدلــب  يف  الســوري، خصوصــاً 
مســاومة  خــال  مــن  ولــو  املنطقــة”،  علــى  الســيطرة  األســد  عصــاابت  اســتعادة 
إلنســحاب تركــي مــن مشــال غــريب ســورية، مقابــل القضــاء علــى بعــض معاقــل تنظيــم 
حــزب العمــال الكردســتاين يف مشــال شــرقي ســورية ابلرغــم مــن تعهــدات أمركيــة 
ابحلفــاظ علــى اســتقالية مشــال شــرق ســورية يف إطــار أي حــل تدرجيــي للوضــع 

السياســي العــام يف ســورية.
مــن هنــا ميكــن فهــم حمــاوالت الســعي الروســي لبلــورة مامــح حتالــف أو تنســيق علــى 
األقــل، بــن “قســد”، وعصــاابت األســد وال ســيما يف كل مــن الرقــة واحلســكة 
الــروس  مــن  “قســد”  تطلبهــا  الــي  الضمــاانت  أمهيــة  تــربز  وهنــا  البــاد،  شــرقي 
وعصــاابت األســد، إذ مــا يــزال مشــهد اخلــذالن الــذي تعرضــت لــه قواهتــا خــال 
عمليــة غصــن الزيتــون يف عفريــن. كمــا ال يغيــب عــن ذهنهــم مصلحــة عصــاابت 
األســد يف إضعــاف القــوات الكرديــة وإجبارهــا علــى العــودة إىل بيــت الطاعــة، ليــس 
فقــط ابلتماهــي مــع قــوات عصــاابت األســد ضمــن صيغــة يتفــق عليهــا الطرفــان، 
وإمنــا حبــل وإهنــاء أي شــكل مــن أشــكال املليشــيا الــي تُبقــي لألكــراد أو غرهــم كيــاانً 
واضــح املعــامل، ســواء علــى الصعيــد العســكري أو السياســي، وهــو الــدرس الــذي 
بــرز مــن خــال ماحــدث أخــراً يف درعــا، وهــو مــا جعلــه حمــور خــاف خــال كل 
احملــاداثت الــي جــرت بــن األكــراد وعصــاابت األســد، ســواء يف دمشــق أو احلســكة 

حتــت الرعايــة والتنســيق الروســي.

وإن كان حــزب “االحتــاد الدميقراطــي” )PYD(، قــد أبــدى اســتعداده يف األايم 
األخــرة لتســليم حقــول النفــط يف مناطــق ســيطرة “اإلدارة الذاتيــة” مشــال شــرقي 
ســورية إىل عصــاابت األســد، بشــرط أن يكــون ملــف النفــط والثــروات املوجــودة 
يف املنطقــة جــزءاً ممــا وصــف بعمليــة “احلــوار النهائيــة” للقضيــة الســورية. حيــث 
تــزداد الضغــوط علــى مســؤويل “قســد” ووضعهــا أمــام خيــارات ثاثــة تتمثــل يف: 
إمــا إنضمــام عناصرهــا إىل عصــاابت األســد كأفــراد مــع منحهــا بعــض االمتيــازات 
اإلداريــة يف إطــار قانــون اإلدارة احملليــة، وإجــراء بعــض التعديــات عليــه بضمــاانت 
روســية، حيــث يضمــن االتفــاق لـ”قســد” احلفــاظ علــى بعــض املكتســبات مــع 
عــودة مــا يســمى بــــ )مؤسســات النظــام(. أو اإلنضمــام إىل عصــاابت األســد مــن 
خــال فصيــل عســكري يتبــع مباشــرة للــروس علــى غــرار اتفــاق درعــا، واحلفــاظ علــى 
اهليــكل اإلداري ملؤسســات اإلدارة الذاتيــة لكــن بشــكل خمتلــف عــن اهليــكل القائــم 
حاليــاً. أمــا اخليــار األكثــر راديكاليــة فهــو إبعــاد كــوادر “حــزب العمــال الكردســتاين” 
تركيــا  مــع  وحقيقيــة  مباشــرة  مفاوضــات  يف  والدخــول  الداخليــة  اجلبهــة  وتوحيــد 

واملعارضــة الســورية برعايــة أمركيــة والتوافــق علــى شــكل مــن أشــكال الامركزيــة.
والعوامــل الضاغطــة لضــرورة اإلســراع يف إنضــاج اخليــار الواجــب تنفيــذه يتمثــل يف 
التصعيــد الروســي الــذي ينطلــق مــن حقيقــة أن موســكو تــرى أن الواقــع امليــداين 
اجملّمــد منــذ آذار/مــارس العــام املاضــي مل يعــد مناســباً لرؤيتهــم وللتطــورات يف الســاحة 
الدوليــة. كمــا أن تركيــا ابتــت أمــام حاجــة ماّســة لتوســيع مســاحة املنطقــة اآلمنــة 
الــي أسســتها يف ســورية، بغــرض التخفيــف مــن حــّدة االســتقطاب والتوظيــف لقضيــة 
مكافحــة اهلجــرة وإعــادة قســم مــن الاجئــن الســورين لتوطينهــم يف املنطقــة اآلمنــة. 
حيــث أن توســيع املنطقــة اآلمنــة يعــي تعزيــز أمــن احلــدود اجلنوبيــة الركيــة وعــدم تدفّــق 
املزيــد مــن الاجئــن، وهتيئــة الظــروف أمــام معاجلــة بيئــة عــدم االســتقرار، وفرصــة 
مائمــة لدعــم وحتســن موقــف املعارضــة الســورية يف العمليــة السياســية، الــي حتــرص 
تركيــا علــى أن ختلــص إىل أتســيس منــوذج حكــم يف ســورية حيقــق األمــن واألمــان علــى 
حدودهــا اجلنوبيــة ويكــون قاعــدة انطــاق مســتقبلية لعاقــات ترســم التقــدم والرخــاء 

للبلديــن اجلاريــن.

د.محمد مروان الخطيب

هل ُيعاد سيناريو درعا في عين العرب

كاتب وأكاديمي سوري
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ت
مقاال

اجلديــدة   حماوالهتــا  يف  الدميقراطيــة{  ســورية   }جملــس  مســد  فشــلت 
للحــوار مــع النظــام وقالــت إهلــام أمحــد الرئيســة املشــركة للمجلــس أبن 
النظــام ال يهتــم حبــل املســألة الســورية ســلمًيا، وجــاءت حمــاوالت مســد 
يف ظــل الــكام عــن هتديــدات تركيــة بتنفيــذ عمليــة عســكرية اســتكمااًل 
لعمليــات ســابقة هتــدف إىل إبعــاد املنظمــات الكرديــة الــي تســتويل علــى 
هــذه املناطــق عــن احلــدود الركيــة مبســافة 30كــم، بعــد هــذا الفشــل 
دمــرت  الــي  هنــاك، روســيا  احلــل  جلــأت مســد إىل روســيا علهــا جتــد 
القــرار  علــى  السياســي ابلتفافهــا  احلــل  وقتلــت وأفشــلت كل مشــاريع 
الــدويل الــذي وضــع خارطــة طريــق للحــل يف ســورية عــرب عمليــة سياســية 
تبــدأ ابنتقــال سياســي إىل هيئــة انتقاليــة بصاحيــات كاملــة، واســتبدلت 

كل ذلــك بلجنــة دســتورية تــدور يف الفــراغ منــذ أكثــر مــن ســنتن.
    وجهــت اخلارجيــة الروســية دعــوة رمسيــة ملســد لبحــث القضيــة الســورية 
الرئيســة املشــركة إهلــام أمحــد  الثنائيــة فذهــب وفــد برائســة  والعاقــات 
ابإلضافــة إىل عــدد مــن املســؤولن وقــد ضــم كذلــك ممثــل اإلدارة الذاتيــة 
يف موســكو وأيًضــا ممثــل حــزب االحتــاد الدميقراطــي هنــاك وقــد أشــار 
البيــان املشــرك إىل دعــم روســيا وتشــجيعها للحــوار بــن الســلطة ومســد 
العمليــة  دعــم مشــاركة مســد يف  مــع  اآلن{  إىل  شــيًئا  تنتــج  مل  }الــي 
الســوري كمــا جــاء  املشــهد  السياســية )كطــرف أساســي وفاعــل( يف 

يف البيــان.

    يبــدو أن الطرفــان يتناســيان أن مصــر  املناطــق  الــي حتتلهــا مســد 
عــن طريــق جناحهــا العســكري قســد  مصرهــا يتحــدد يف واشــنطن فقــط  
لذلك لن تســاهم زايرة موســكو يف أي نتائج للطرفن ولذك جاء البيان 
فارًغــا مــن أي حمتــوى حقيقــي. وموســكو يف ســورية مفوضــة فقــط يف 

القتــل والتدمــر والتخريــب. 
     ســيطرت قســد }اجلنــاح العســكري ملســد { علــى حمافظــة الرقــة 
واحلســكة وديــر الــزور شــرق الفــرت  مبكوهنــا الرئيســي مــن حــزب العمــال 
العــامل  الــي نصنفــه تركيــا وكثــر مــن دول  الكردســتاين ال يب كــي كــي 
منظمــة إرهابيــة ومتــت هــذه الســيطرة بدعــم مــن احلالــف الــدويل الــذي 
أنشــأ لــه قواعــد عســكرية يف املنطقــة واحتفــظ بقــوات عســكرية ســاعدت 
املناطــق  ابملــال والســاح حبجــة  األكــراد علــى االســتياء علــى هــذه 
القضــاء علــى داعــش، ومــع أن األكــراد الميثلــون أكثــر مــن 20 ابملئــة مــن 
ســكان املنطقة فقد ســيطروا عليها ابلكامل وحيرمون الســكان األصلين 
مــن املشــاركة احلقيقيــة يف إدارة هــذه املناطــق وال ختتلــف ممارســاهتم عــن 
إداراهتــم  يف  الفســاد  ويســود  واالســتبدادية  التعســفية  النظــام  ممارســات 
ومرافقهــم، وحــىت اجمللــس الوطــي الكــردي الــذي يضــم العــدد األكــرب مــن 
األحــزاب الكرديــة مل يصــل إىل أي تفاهــم مــع تلــك اإلدارة لتغوهلــا وعــدم 

مساحهــا ألحــد مبشــاركتها يف اإلدارة. 
    منــذ أن تســلمت احلكــم يف أمــركا  إدارة ابيــدن الدميقراطيــة واإلدارة 

الذاتيــة تشــعر ابخلطــر علــى وجودهــا حيــث اإلدارة الدميقراطيــة تعمــل 
علــى االنســحاب العســكري مــن منطقــة الشــرق األوســط بعــد انســحاهبا 
املــذل مــن أفغانســتان فهــي حتــاول تثبيــت وجودهــا أبي شــكل ومنــذ أايم 
تعمــل علــى أتســيس جملــس للنقــد يف مناطقهــا وهــذا يعــي أول مــا يعــي 
الــذي  والعســكري  اإلداري  االنفصــال  بعــد  مــايل  التأســيس النفصــال 
حققتــه، واليغيــب عــن الذهــن أن إنشــاء مثــل هــذا اجمللــس النقــدي لــن 
يتــم إال مبوافقــة أمركيــة وهــو خطــوة رئيســية لتحقيــق احللــم بكردســتان 
الغربيــة يف ســورية الــي طاملــا كان حلًمــا بعيــد التحقيــق لعــدم وجــود شــيء 
امســه كردســتان الغربيــة  لعلــه يكســبهم بعــض القبــول مــن املكــون الكــردي 
أو أن خييــف النظــام فيقبــل ببعــض التنــازالت، ولكنهــم يعرفــون متاًمــا 
أن النظــام الــذي تنــازل هلــم طواعيــة وســلمهم اإلدارة يف هــذه املناطــق  
ابتفــاق حســب ماصــرح رايض حجــاب علــى لســان رئيــس النظــام أن 
اســردادهم ســهل حيــث أن حــزب العمــال الكردســتاين طاملــا كان حليًفــا 
أو  أولوايتــه  مــن  ليســت  اآلن  املنطقــة  ولكــن  الثمانينــات  منــذ  للنظــام 

أولــوايت حلفائــه.
    ســيبيع األمــركان حلفاؤهــم أو ابألصــح عماؤهــم ابللحظــة املناســبة 
وعندهــا ســيعود مجاعــة قنديــل مدحوريــن وســتعود هــذه املناطــق جــزًء مــن 
ســورية الدميقراطيــة احلقيقيــة بعــد كنســهم وكنــس النظــام اىل مزبلــة التاريــخ 

الــي تتســع لــكل هــؤالء اخلونــة والعمــاء واالنتهازيــن.     

محمد عمر كرداس

مسد إلى موسكو كالمستجير من الرمضاء بالنار

كاتب سوري

حــن تنهــال عليــك اإلهتامــات فــراداً أو حزمــة واحــدة مــن أوالدك 
ـ مل  بــن منخــرط يف حراكهــا ومتحّمــس  مــا  الثــورة  الذيــن عايشــوا 
تســعفه ســنوات عمــره القليلــةـ أن يصبــح فاعــًا كغــره مــن شــباب 
احلــارة، وهــم ينقلــون لســان حــال أقراهنــم أبننــا ) أي حنــن جيــل اآلابء( 
اهنزاميــون وجبنــاء ختّلينــا عــن مســؤوليتنا التارخييــة يف مقارعــة نظــام 
األســد، ورضخنــا حلكمــه البوليســي لعقــود طويلــة أوصلتنــا إىل حافــة 
اهلاوية حىت ابت أمر اخلاص منه يتطّلب تضحيات جســيمة وزمناً 
ليــس قصــراً مــن العنــف واملعــاانة واملــوت، كان ابإلمــكان جتنّــب كّل 
ذلــك لــو أننــا انتفضنــا بوجــه األســد األب وهــو يف بــداايت حكمــه 
قبــل أن تســتحكم قبضتــه علــى عنــق البــاد ويكتــم أنفــاس الشــعب.
 ( جيلنــا  حبــق  اإلهتامــات  هــذه  أمســع  الثــورة كنــت  ســنوات  طــوال 
الســتيي( الــذي كان ابــن العشــرين تقريبــاً يــوم اســتوىل حافــظ األســد 
علــى احلكــم، أي يف عــز الشــباب ) كمــا يقولــون(، وكان الســؤال 
الدائــم يــدور علــى ألســنتهم:« ملــاذا مل تقومــوا ابلثــورة بــدل أن تلقــوا 
هــذه املهمــة علينــا بعــد أن اســتفحل الــورم الســرطاين وتغلغــل يف كل 

أحنــاء اجلســم ؟«.
أســئلة مشــروعة ابلنســبة جليــل كامــل مــن شــبابنا الــذي وقــف يتأمــل 
حصــاده بعــد عشــر ســنوات مــن حــرب خاضهــا بــا أســلحة ســوى 
حنجرتــه وعدســة املوابيــل وصــدره العــاري، بوجــه أعــىت قــوى متوحشــة 
جاءت من كّل حدب وصوب لتســتأصل حنجرته وحتّطم » عدســة 
احلقيقــة« الــي حيملهــا بيــده وجيــازف حبياتــه كــي يبــّث للعــامل مــاكان 

جيــري علــى األرض. لقــد كان عمــًا بطوليــاً فــاق كّل تصــور.

ولكــن مــادوران حنــن جيــل اآلابء؟ والــذي أمسيتــه » جيــل التحــوالت 
الكــربى«. هــذا اجليــل الــذي تعلّــم أن ينســج ســجادة خاصــه ببــطء 
شــديد، وخبيــوط مــن صــرب وجلــد ومثابــرة، يلّفهــا الصمــت الــذي كان 

يبــدو يف ظاهــره خنوعــاً واستســاًما.
ــة  حنــن اجليــل الــذي وجــد نفســه ـ منــذ حلظــة الــوالدةـ يف حضــن دول
البعــث وال صــوت يعلــو علــى صــوت املعركــة، هــي احلــرب إذن علــى 
طــول املــدى فهنــاك عــدو مربّــص يريــد إســقاط النظــام، وماقيمــة 
األرض إذا مــا ســقط النظــام !! هكــذا كان اخلطــاب الدمياغوجــي 
الفطــر يف أرجــاء  فــروع املخابــرات كمــا  الــذي علــى أساســه منــت 
الوطــن، وكنّــا حنــن مــن ســيمأل تلــك األقبيــة الرطبــة دائمــة العتمــة 
تــكاد تنافــس برودهتــا تســّلل املــوت مــن األطــراف ببــطء حــىت ينطفــأ 

القلــب.
الكيــان  مــع  حروبــه  يف  املتاحقــة  البعــث  هزائــم  عــاش  مــن  حنــن 
اإلســرائيلي والــي حتّولــت إىل انتصــارات يف أدبيــات حــزب البعــث 
جعلــت مــن حافــظ األســد بطــًا قوميــاً، حيــّق لــه أن يســحق الشــعب 
أننــا حنــن  نعلــم  مــن؟. كنّــا  مــع  الكــربى. ولكــن  يف ســبيل معركتــه 
املقصــودون وليــس الكيــان الصهيــوين، وهلــذا انكببنــا علــى ســجادتنا 

بصمــت. حنيكهــا 
كنّــا يف تفاصيــل حياتنــا اليوميــة حنّضــر ليــوم اخلــاص مــن خــال 
لــكّل مــا كان  أبنائنــا، بعكــس مــا تربينــا عليــه مــن أدب وانصيــاع 
يتعّلــق بنــا، فلــم نكــن حنــن مــن خيتــار لباســه أو حقيبتــه املدرســية وال 
حــىت » الطبخــة« الــي ســتعدها أمنــا ليــوم غــد، كنــا نتحاشــى أن يــراان 

األســتاذ وحنــن نلعــب يف احلــارة، وحنلــم ابلكوابيــس إذا مــا ضبطنــا 
املديــر وهــو يعــرب الشــارع. 

يف كل  رغباتــه  يفــرض  جيــًا  منهــم  جعلنــا  أن  ألبنائنــا  مافعلنــاه 
التفاصيــل، مــن خــال تلبيتهــا منــذ أن تعلمــوا الســر علــى اثنتــن، 
فبــات الطفــل هــو مــن خيتــار لعبتــه ومــن مث لباســه وحقيبتــه املدرســية 
وكل مــا يتعلّــق هبــا حــىت لــون وشــكل قلــم الرصــاص، ويتصــّدر طاولــة 
الطعــام قبــل اجلميــع مبــا فيهــم األب، ذلــك األب الــذي كانــت صورتــه 
الهتتــز وهــو جيلــس لوحــده علــى الطعــام بينمــا اجلميــع ينتظــر مســاع 

صوتــه وهــو ينــادي عليهــم لإلنضمــام.
أشــبه  صامتــة«  تنســيقية   « أســرة  يف كّل  خنلــق  أن  اســتطعنا  لقــد 
ابخلــااي النائمــة أتخــذ جرعــة صغــرة مــن التمــّرد علــى التقاليــد بشــكل 
يومــي، حــىت ابت التمــّرد جــزءاً مــن شــخصيتهم الــذي أخــذ شــكًا 
ظاهــرايً خــارج املنــزل، جعــل اجليــل األكــرب منّــا يكيــل علينــا التهــم 
أبننــا آابء فاشــلون أجنبنــا جيــًا مــن املســتهرين وأننــا مل حنســن تربيتهــم 
وأن مصرهــم هــو الفشــل والتســكع يف الطرقــات أويقضــون هنارهــم 
يف املقاهــي، ولكــن مــا مــن أحــد كان يتوّقــع أن ذلــك التمــّرد املنــزيل 
وجــه  يقــف يف  مــارد  إىل  ســيتحول  زائــداً«  دالاًل   « أمســوه  الــذي 
الطاغيــة وخيــرج متــّرده دفعــة واحــدة ليحطّــم حاجــز اخلــوف الــذي 
صــرف حافــظ األســد جــّل وقتــه وهــو يبنيــه حــىت مــات وهــو مطمئــن 
العاملــي  النظــام  مندوبــة  لــه  ابركــت  الــذي  لوريثــه  مزرعتــه  لدميومــة 
)مادلــن أولربايــت( وزيــرة اخلارجيــة األمركيــة مادلــن أولربايــت آنــذاك 

حــن جــاءت حلضــور جنــازة األســد األب ســنة 2000.

ياسر الحسيني

جيل التحوالت الكبرى

كاتب وإعالمي سوري
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ت
تقارير ومقاال

ال يــكاد خيلــو يــوم مــن حــدث، أو أحــداث، تتعلَّــق ابلواقــع الســوري الــذي ال يعــرف 
ــل الَـّـي أصابــت  هُّ هــدوًء أو ركــواًن. وال أظننــا نقــدِّم جديــًدا إن أشــران إىل حالــة الرَّ
املؤسَّســات املعارضــة، وال أقــول الثَّوريّــة، والقائمــن عليهــا، وهــي املكلفــة، فرًضــا، 
مبتابعــة أحــوال الســورين يف املناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة النظــام ويف معظــم البلــدان 
الــي جلــؤوا إليهــا هاربــن أبشــائهم ومــا بقــي لديهــم مــن أمــل يف غــد »قــد« يقبــل 
أبناءهــم بــن ظهرانيــه. لكــن، »أن يصــل األمــر حــدَّ االســتهتار أبطفالنــا ومســتقبلهم 
الضبــايب أصــًا، فهــذا أمــر حيتــاج إىل وقفــة أتمــل وكثــر مــن نظــام وبطاقــات صفــراء 
ــد«، هكــذا كان حــال معظمنــا حــن  ومحــراء ترفــع يف وجــوه املهمــل ولــن أقــول املتقصِّ
مســع أبمــر املناهــج األخــرة، وأغلبنــا اتبــع مــا أثــر قــال عــن قيــل.  كام كثــر كتــب 
وقيــل بشــأن الكتــب املدرســية الــي قــام بتأليفهــا وأشــرف عليهــا مركــز االستشــراف، 
املســؤول العلمــي علــى املناهــج، ولغــط أكثــر تنــاول الواقعــة وأســباهبا ونتائجهــا وكل 
مــا يتعلــق هبــا، واهتامــات راحــت تُرمــى جزافًــا تتنــاول القائمــن علــى األمــر دون تبصــر 

أو أتكــد مــن صدقيــة الواقــع، كعادتنــا حــن تتغلــب العاطفــة علــى التعقــل. 
املســؤولة/املتهمة  اجلهــة  عــن  صــدرت  الــي  البيــاانت  تواتــر  بلــة،  الطــن  زاد  ومــا 
والتربيــرات الــي ســاقتها بشــأن وقــوع خطــأ يف إرســال ملــف أحــد كتــب الســرة ســهًوا 

دون توثُـّـق منــه، فجــاءت تلــك التربيــرات أدهــى وأمــر مــن اخلطــأ نفســه. 
األمــر خيتصــر بكلمتــن: هنــاك تقصــر وإمهــال. تقصــر يف حــال كان األمــر متعمــًدا، 
وإمهــال إن كان غــر ذلــك. كثــرون منــا يعلمــون أن أي كتــاب خيضــع لسلســلة مــن 

اإلجــراءات قبــل طباعتــه ونشــره، فكيــف بكتــاب مدرســي. أن يبقــى لــدى اجلهــة 
املســؤولة أو املشــرفة ملــف حيتــوي علــى نســخة مل تُراجــع أو تُنقَّــح أو توضــع بشــأهنا 
ماحظــات، فهــذا تقصــر كبــر. وأن يتــم إرســال ملــف بــداًل مــن ملــف دون التأكــد 
مــن حمتــواه، يف كتــاب هــو جــزء مــن منهــاج ســيقدم ألطفالنــا، فهــذا إمهــال مــا بعــده 
إمهــال.  ال جــدوى مــن احلديــث عــن اإلجــراءات الــي اختــذت عنــد تعديــل املنهــاج 
الســوري عــام 2013-2014 علــى يــد جلنــة اتبعــة للحكومــة املؤقتــة، لكــن، مــن 
املهــم اإلشــارة إىل أن عمليــة متابعــة دقيقــة ولصيقــة للمعلومــات الــواردة واملعدلــة 
كانــت تتــم مــن حلظــة اســتام مســودات املراجعــن لغايــة اســتام التقريــر النهائــي 
لــكل مراجــع. هــذا، علــى الرغــم مــن اإلمــكاانت احملــدودة الــي كانــت متاحــة يف 
حينــه لتلــك اللجنــة وذلــك املشــروع. وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، مل يفلــت املنهــاج 
مــن انتقــادات بعضهــا لــه أســبابه اإليديولوجيــة، وبعضهــا اآلخــر لــه أســبابه املغرضــة. 
فكيــف ميكــن تربيــر مــا جــرى واملتــاح للمشــروع متويــل ومركــز متابعــة وإشــراف وهيئــة 

مــن األكادمييــن واملتخصصــن املشــهود هلــم ابلعلــم و«الثورجيــة«؟ 
لكــن علــى املقلــب اآلخــر، هنــاك ماحظتــان يثرمهــا مــا حــدث، وأظــن مــن الواجــب 
الوقــوف عندمهــا: املاحظــة األوىل، أننــا مل نتعلــم، كســورين، مــن كل التجــارب الــي 
مــرران هبــا كيفيــة مقاربــة مشــكلة أو أزمــة أو حــدث مــن زواايه املختلفــة، وليــس مــن 
زاويــة ضيقــة ختتلــف ابختــاف موقــف املنتِقــد مــن املنتـََقــد. وال أعــي هبــذا دعــوة 
إىل تدويــر الــزوااي واالكتفــاء ابتبــاع سياســة اإلدانــة وحســب، بــل أقصــد الوقــوف 

علــى األســباب ودراســة الظــروف الــي أدت إليهــا، ومــن مث اختــاذ القــرارات وإطــاق 
األحــكام أصــواًل علــى »الفعــل« وليــس علــى »الفاعــل« ومنــع نتائجــه مــن أن تتحــول 
إىل أمــر واقــع. املاحظــة الثانيــة تعيــد الكــرة إىل ملعــب وزارة الربيــة يف احلكومــة 
املؤقتــة. أيــن مهــا، أقصــد الــوزارة واحلكومــة، مــن كل مــا جــرى وجيــري؟ كيــف يتــم 
طباعــة منهــاج دون مراجعــة مــن الــوزارة ملــا حيتويــه واملوافقــة أو إبــداء املاحظــات أو 
حــىت رفــض مــا فيــه. أيــن وزيــر الربيــة، أو املكلــف بتســير أعمــال الــوزارة، مــن كلِّ 

هــذا؟ وأيــن رئيــس احلكومــة، أيًضــا، مــن األمــر برمَّتــه؟ 
لــو كان ألحــد أن حُياســب، مــن وجهــة نظــري، فهمــا هــذان: وزيــر الربيــة ورئيــس 
احلكومــة. ولــو كان ألحــد أن يـُتَّهــم ابلتقصــر واإلمهــال فهــذان املســؤوالن يتصــدران 
الئحــة االهتــام بــا منــازع، ومــن بعدمهــا أييت القائمــون علــى مركــز استشــراف. وال 
أقــول هــذا دفاًعــا عــن أحــد، بــل أقولــه ألن املنطــق والعقــل والتجربــة واإلجــراءات 

اإلداريــة والروتينيــة والعلميــة والبحثيــة كلهــا تؤكــد مــا أقــول. 
نعــم، أخطــأ الذيــن تصــدَّوا ألمــر املناهــج، وأقصــد بذلــك مركــز االستشــراف والقائمن 
عليــه، مهــا كانــت صفتهــم، بتقصرهــم وإمهاهلــم. لكــن الــوزارة، بوزيرهــا، واحلكومــة، 
برئيســها، مهــا اآلمثــان، إن وصــل األمــر إىل حــد التَّأثيــم، لقصورمهــا وجتاهلهمــا متابعــة 
املشــروع مــن بداايتــه علــى الرغــم مــن حساســيته، بلــه خطورتــه. لكــن، هــل مــن 
حماســب اي تــرى؟ ســؤال أبمــر األثــر ليحملــه، كمــا جــرت العــادة، ويتاعــب بــه مث 

يرميــه يف واد تتجمــع فيــه جثــث أســئلة مشــاهبة كثــرة.

محمد أمين الشامي

إلى حضرات المسؤولين 

كاتب سوري

علــى شــرفة منزلــه املطلــة علــى الســوق الرئيســي يف مــكان نزوحــه يشــرح حممــد لصديقــه 
كيــف يربــح أصحــاب حمــات )البالــة( األوربيــة وخاصــة األنــواع اجليــدة منهــا، ويقابلــه 

صديقــه بوضــع العراقيــل أمــام اإلقــدام علــى مشــروع يصفــه ابلفاشــل.
حممــد العبــاس )36 عامــاً( يقــول: “أســكن يف مدينــة كفــر ختــارمي منــذ عامــن، و 
150 دوالر ال تكفــي إجيــار وأساســيات املنــزل مــن مــواد غذائيــة ومــواد تنظيــف، 
وبعــد نصــف الشــهر أســتدين املــال مــن أصدقائــي حــىت هنايــة الشــهر، ويف كل مــرة 
تتكــرر عمليــة قبــض الراتــب وصرفــه يف أســبوعن كحــد أقصــى، وجيــب علــّي التفكــر 

يف مشــروع صغــر  يضمــن عــدم اســتدانة املــال ملصــروف املنــزل”.
العبــاس: “مرابــح األلبســة األوربيــة جيــدة ويوجــد الكثــر منهــا يف املنطقــة  يضيــف 
أو  فقــراء كانــوا  للجميــع  مناســب  بكثــرة ألن ســعرها  النــاس  يقبــل عليهــا  ومجيعهــا 
ميســوري احلــال، لكــن البــد مــن وضــع احتمــاالت اخلســارة وهــذا مــا مينعــي مــن اإلقــدام 
علــى مشــروع عمــل، فــإن أقــل كلفــة ملشــروع ابلــة هــي 2000 دوالر وال أملــك منهــا 
أي شــيئ، فكيــف أســتدين مبلغــاً كبــرًا ولــن أســتطيع رّده يف حــال اخلســارة، ومــا زلــت 

أحبــث عــن حلــول لفتــح دكان )ابلــة( أبقــل كلفــة”.
الشــمال  الكثــر مــن ســكان  يُقــدم  الشــتاء  مــع هنايــة فصــل الصيــف وقــدوم فصــل 
املابــس  الســوري علــى حمــات األلبســة األوربيــة مســتغلن عــروض األســعار علــى 
الصيفيــة ابلرغــم مــن هنايــة فصــل الصيــف مربريــن ذلــك أبهنــم ســوف يقدمــون علــى 

شــرائها بدايــة الصيــف القــادم بضعــف ســعرها يف الوقــت احلــايل.
اتجــر األلبســة األوربيــة أبــو شــعبان )56 عامــاً( وهــو مــن قريــة املســطومة جنــوب مدينــة 
إدلــب ويقيــم يف مدينــة ســلقن منــذ مخســة أعــوام يقــول: “كنــت أعمــل ســابقاً يف 
ســلك األمــن الداخلــي )شــرطي(، وأعــرف الكثــر مــن التجــار الذيــن يســتوردون بضاعــة 
مــن اخلــارج، وبعــد احلــرب يف ســورية حيــث فقــدت وظيفــي قمــت ابالتصــال ببعــض 
التجــار للبحــث عــن عمــل، وبعدهــا قمــت بفتــح حمــل )ابلــة( كبــر بدعــم مــن أحــد 

التجــار ليتــم يف كل فــرة توســيع احملــل والعمــل ابجلملــة واملفــرق”.
يشــرح أبــو شــعبان عــن غــاء األســعار وأنــواع )البالــة( قائــًا: “يوجــد الكثــر مــن أنــواع 
)البالــة( وأان أعمــل بتجــارة اجلملــة بــكل أنواعهــا، ويوجــد أنــواع أخــرى أقــل مثــن وجــودة 
لكــن ال أتعامــل معهــا، ويبلــغ ســعر الكيلوغــرام الواحــد مــن النــوع األول 4,5 دوالر 
وهــو النــوع الــذي أبيــع منــه ابملفــرق، حيــث يبلــغ ســعر القطعــة بــن )10 - 20( 
لــرة تركيــة حســب جــودة القطعــة ونظافتهــا، وكل قطعــة ال تصلــح للبــاس والكاســد 
منهــا جنمعــه أبكيــاس كبــرة ونبيعــه أبخبــث األســعار ليســتخدم بديــل احلطــب والبريــن 

والفحــم يف فصــل الشــتاء”.
شــركة البتــول لأللبســة األوربيــة الكائنــة يف مدينــة ســرمدا، يف كل بدايــة موســم تنشــر 
واللبــاس  كاأللعــاب  )البالــة(  أنــواع  مــن  ومتعــددة  جديــدة  وأنــواع  أســعار  عــروض 
واألحذية ليتوافد عليها التجار من كل مكان فهي شــركة كبرة وتســتورد البضاعة من 
اخلــارج، كمــا توجــد الكثــر مــن الشــركات الــي تعمــل يف نفــس اجملــال يف مدينــة ســرمدا 
ممــا يولــد تنافــس يف األســعار وكلــه يعــود ملصلحــة املواطــن. تنتشــر يف األســواق الشــعبية 
يف مدينــة إدلــب وريفهــا بســطات )البالــة( األوربيــة الــي تســتقطب الكثــر مــن ســكان 

الشــمال لرخــص مثنهــا حيــث يــراوح ســعر القطعــة منهــا بــن 5 - 15 لــرة تركيــة.
يقــوم رامــز احلســن)36 عامــاً( بشــراء عــدة أكيــاس مــن )البالــة( مببلــغ زهيــد حيــث يصــل 
ســعر الربطة الي وزهنا 150كغ إىل 20 دوالر فيحصل على لباس وأحذية ألطفاله 
رمبــا ال تكــون مــن النــوع األول لكنهــا تقيهــم بــرد الشــتاء وحــر الصيــف، وابقــي املابــس 
واألحذيــة يقــوم بتجميعهــا يف أكيــاس ويســتعملها يف الصوبــة للتدفئــة ليوفــر مــن كميــة 

احلطــب والفحــم أثنــاء فصــل الشــتاء.
املمــرض نذيــر األســود )40 عامــاً( حيــب األلبســة األوربيــة لكنــه يشــري األلبســة مــن 

احملــات الــي تســتورد بضاعــة تركيــة.
يقــول نذيــر: “أقــوم بشــراء قطعــة مــن )البالــة( هــي مميــزة بقصتهــا لكنهــا ســرعان مــا 

يتغــر لوهنــا أو خُتــزق مــن مــكان مــا بســبب غســلها مبــواد كيميائيــة قبــل توضيبهــا ورصهــا 
مــن املصــدر، لذلــك أُفضــل شــراء املابــس مــن حمــات األلبســة اجلديــدة رغــم غــاء 

ســعرها”.
أمحــد العمــر )33 عامــاً( ال يشــري األلبســة ألن أقــرابءه يعملــون بفــرز )البالــة( وغالبــاً 
مــا يســاعدهم يف توضيبهــا وتنظيــف جيوهبــا علــى أمــل احلصــول علــى قطــع نقديــة يقــوم 
بتصريفها أو بيعها يف حال كانت قدمية وال تتداول يف مناطق إدلب، ويف كل أسبوع 
حيصــل علــى أكثــر مــن قطعــة بــدون مقابــل منهــا مــا يلبســه أو يعطيهــا ألحــد أصدقائــه.
فــارس الشــيخ علــي مغــرب ســوري منــذ ثاثــة عشــر عاًمــا يقيــم يف بلجيــكا ويعمــل 
يف تعقيــم وتغليــف األلبســة األوربيــة يقــول: “يتــم تعقيــم األلبســة مبــواد كيميائيــة خشــية 
العفــن أثنــاء التخزيــن، وهــذه املــواد تنقــص مــن عمرهــا وجتعــل خيوطهــا هشــة وقابلــة 
الــي مل تســتعمل وتكــون كاســدة يف حمــات جتاريــة يف أوراب  للخــزق، أمــا املابــس 

فتكــون أكثــر قــوة وجودهتــا عاليــة “. 
قرابــة األربعــة مايــن شــخص يف الشــمال الســوري علــى طــول احلــدود الســورية الركيــة، 
والغالبيــة منهــم عمــال ال يكفــي دخلهــم اليومــي قــوت اليــوم الواحــد والقليــل منهــم 
موظفــون لــدى منظمــات اجملتمــع املــدين واجلمعيــات اخلريــة يتقاضــون رواتــب ضخمــة 
تصــل اىل 1200 دوالر شــهرايً، أمــا متوســط أجــرة العامــل 25 لــرة تركيــة يف اليــوم 
مــا يعــادل 80 دوالر يف الشــهر ومنهــم مــن حيصــل علــى ســلة غذائيــة كل شــهر، فــا 
يســتطيع العمــال شــراء املابــس مــن احملــال التجاريــة ذات املاركــة املشــهورة فيــرددون 

علــى حمــات األلبســة األوربيــة.
كمــا يوجــد الكثــر مــن املنظمــات اإلغاثيــة الــي تقــوم بتوزيــع أكيــاس )البالــة( علــى 
الســكان يف املخيمــات، ورمبــا ال يســتخدموهنا ألن معظــم القطــع مــن مابــس وأحذيــة 
ال تائــم األطفــال مــن حيــث احلجــم واللــون، فيقومــون ببيعهــا أو املبادلــة بــن بعضهــم 

البعــض.

عمر علي الحسن

البالة األوربية
ملجأ الكثيرين في الشمال السوري

صحافي  سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Suriye Sosyal ve Demokratik Derneği tarafından Şanlıurfa’da 
düzenlenen “Suriye Çalışmaları ve Sivil Toplum” üst başlıklı seminere konuşmacı olarak katıldı.
23 Kasım Salı günü dernek merkezinde düzenlenen panele dernek yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. 
Aldemir, konuşmasında şu hususlara değindi;
Kanaat önderleri, edebiyatçılar, düşünürler, din adamları, öğretmenler, akademisyenlerin geleceğin 
inşasında çok önemli rolü vardır.
Kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı sahiplenmezsek batılılar Afganistan’da olduğu gibi onları 
yetiştirip tekrar buraya gönderirler.
Bir toplumda fikir ve düşünce öne çıkmazsa askeri güç öne çıkar.
İnsanlar size gelmez, meramınızı onlara anlatmalısınız. İçinizden bir heyet oluşturup tüm kesimleri gezip 
derdinizi anlatmalısınız.
Türkiye’deki STK’larla iş birliği yapmalısınız. Sizin yönetim kurullarında onlardan temsilci olmalı. Onların 
yönetiminde de sizin temsilciniz olmalı. Biz bunu başardık. Bülbülzade Vakfı ve Anadolu Federasyonu 
yönetimlerinde seçilmiş Suriyeli arkadaşlarımız var.
Yüz yıldan bu yana kurtuluş için her yolu denedik. Bir araya gelip, fikri mülahazalarda bulunup, çözüm 
üretmeliyiz.
Aldemir sözlerini şöyle sürdürdü; “Gerek Türkiye’nin gerek Suriye’nin gerek İslam coğrafyasının, dünyanın 
geleceği farklılıklara saygı duyan topluluklara bağlı. Bizler insanlıkta kardeş, en nihayetinde yolda arkadaş 
insanlarız. Diğer taraftan özellikle sivil toplum örgütlerinin bakış açısının daha üstünde bir pozisyonda 
olması, ayrıştırıcı değil birleştirici olması, yara sarıcı olması gerekir.
Bizim bir teşkilatımızın, bir derneğimizin, bir vakfımızın, bir siyasi partimizin olması gayet normaldir, 
olmalıdır da. Ancak bizim gibi düşünmeyenler bizim düşmanımız değildir, ötekimiz değildir. Tıpkı akşam 
gideceğimizin bir evimizin olması gibi. Ancak arada gittiğimiz amcamızın, dayımızın, halamızın evinin 
olması gibi farklı evlerle de bağımızın ve akrabalığımızın olması gerekir. Bunun gibi farklı teşkilatlarla 
da bağımızın olması ve bunu ihmal etmemeliyiz. Bugün burada da farklı teşkilatlarla bir aradayız ve 
coğrafyamızın geleceği için konuşuyoruz. Bu çok kıymetli bir şey” dedi.
Turgay Aldemir, panele katılanlar tarafından kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Toplantıya 
katılanlar ilk defa böyle nitelikli, ufuk açıcı bir organizasyon yapıldığını belirterek bu tür organizasyonların 
devam etmesi gerektiğinin altını çizdiler.

حضــر رئيــس وقــف بلبــل زادة، تورغــاي الدمــر ، نــدوة بعنــوان “الدراســات الســورية واجملتمــع املــدين” الــي نظمتهــا اجلمعيــة الســورية االجتماعيــة 
والدميقراطية يف شــانلي أورفا.

حضــر مســؤولو اجلمعيــة وممثلــو املنظمــات غــر احلكوميــة اجللســة الــي عقــدت يف مقــر اجلمعيــة يــوم الثــااثء 23 نوفمــرب. أكــد املفكــر تورغــاي 
آلدميــر  رئيــس احتاديــة األانضــول ورئيــس وقــف بلبــل زادة  علــى أمهيــة دور قــادة الــرأي مــن سياســين وأدابء ومفكريــن ومعلمــن وأكادمييــن 

يف بنــاء املســتقبل.
• شــدد علــى ضــرورة مشــاركة املــرأة والشــباب وتعزيــز دورمهــا ، واالهتمــام ابلشــباب  الذيــن يســلبهم الغــرب منــا ويدرهبــم وجيندهــم كمــا حــدث 

يف أفغانســتان ومشــال العــراق ولبنــان وحيــدث يف ســوراي اليــوم .
• ان مل تكن القوة الفكرية )الناعمة( للمجتمع حاضرة ستربز القوة العسكرية . لذلك البد من الركيز على هذه بناء هذه الفكرية.

• اإلعــام ال أييت إلينــا ، علينــا أن نذهــب إليهــم، نســمعهم أصواتنــا، آالمنــا، قضيتنــا،  مــررا وتكــررا، دون كلــل وملــل. لنشــكل هيئــات تتواصــل 
مــع اإلعــام، و مــع القــوى السياســية يف تركيــا، املواليــة و املعارضــة، ومــع كافــة مؤسســات اجملتمــع املــدين لشــرح قضيتنــا العادلــة.

• هــذا اجلمــع الكــرمي مــن النخبــة هــو مبثابــة برملــان،  مــن املهــم  تكثيــف  هــذه االجتماعــات، ووضــع كل املســائل علــى الطاولــة،  ومناقشــتها 
وطــرح احللــول املمكنــة.

• جيــب أن يكــون التواصــل مــع منظمــات اجملتمــع املــدين الركيــة أكثــر فعاليــة مــن خــال إشــراك شــخصيات ممثلــن منهــم يف جمالــس إداراهتــم،  
وكذلــك جيــب أن يكــون لكــم ممثلــن يف جمالــس إداراهتــم. حنــن جنحنــا يف عينتــاب هنــاك ســورين يف جمالــس ادارتنــا، وهنــاك ســوري منتخــب 

يف جملــس إدارة احتاديــة األانضــول .
• منــذ قــن جرّبنــا - كشــعوب املنطقــة -  كثــر مــن احللــول، مل تنفعنــا التوجهــات األيديولوجيــة وال القوميــة وال االثنيــة وال املذهبيــة، لذلــك ال 

بــد مــن متكــن لغــة خماطبــة شــاملة جتمعنــا، ويتحقــق ذلــك عــرب تكثيــف االجتماعــات واجللــوس علــى الطاولــة نناقــش مشــاكلنا إلجيــاد احللــول.
واصــل ألدمــر كلماتــه علــى النحــو التــايل ؛ يعتمــد مســتقبل تركيــا وســوراي واجلغرافيــا اإلســامية والعــامل علــى اجملتمعــات الــي حتــرم التنــوع. حنــن 
إخــوة يف اإلنســانية ، ويف النهايــة أصدقــاء علــى الطريــق. مــن انحيــة أخــرى ، جيــب أن يكــون فــوق وجهــة نظــر املنظمــات غــر احلكوميــة ، 

ــًدا وليــس مثــرًا لانقســام ، وجيــب أن يكــون مــداواة. وجيــب أن يكــون موحِّ
مــن الطبيعــي أن يكــون لدينــا منظمــة ، ومجعيــة ، ومؤسســة ، وحــزب سياســي ، وجيــب أن يكــون كذلــك. ومــع ذلــك ، فــإن أولئــك الذيــن ال 
يفكــرون مثلنــا ليســوا أعــداءان ، وليســوا آخريــن. مثلمــا لدينــا منــزل نذهــب إليــه يف املســاء. ومــع ذلــك ، جيــب أن تكــون لدينــا روابــط وقرابــة 
مــع منــازل خمتلفــة ، متاًمــا كمــا لدينــا منــزل عمنــا وعمنــا وخالتنــا. لدينــا عاقــات مــع منظمــات خمتلفــة مثــل هــذه وال جيــب إمهــال ذلــك. اليــوم 

، حنــن ســواًي مــع منظمــات خمتلفــة ونتحــدث عــن مســتقبل جغرافيتنــا. قــال “هــذا شــيء مثــن للغايــة”.
كمــا أجــاب تورغــاي الدمــر علــى األســئلة الــي طرحهــا عليــه املشــاركون يف اللجنــة. وذكــر املشــاركون يف االجتمــاع أن مثــل هــذه النــدوة املؤهلــة 

واملفتوحــة قــد ُعقــدت ألول مــرة وشــددوا علــى ضــرورة اســتمرار هــذه االجتماعــات. 

Suriye Çalışmaları ve Sivil Toplumالدراسات السورية والمجتمع المدني
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Bülbülzade Vakfı tarafından 2011-2021 yılları arasında Suriyeli muhacirlere 
yönelik olarak yapılan faaliyetlerin derlendiği “Göç ve Sosyal Uyum Çalışmaları” 
raporu yayımlandı.
2011 yılında Suriye devrimin başlaması, Suriye halkının bölge ülkelerine ve 
ülkemize sığınmasıyla 10 yılı aşkındır birçok alanda devam eden çalışmalar, 
titiz bir çalışmanın sonunda rapor haline getirildi. 44 sayfadan oluşan rapor-
da; Sosyal uyum çalışmaları, lobi faaliyetleri, basın, yayın, medya ve iletişim, 
güvenli bölge çalışmaları, eğitim faaliyetleri, akademik çalışmalar, öğrenci 
çalışmaları ve insani yardımlar temel başlıkları altında toparlanan faaliyetler 
anlatılıyor.
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM), Ortadoğu Medya İletişim 
Merkezi, Şafak Radyo, Şafak Kürdi, Fecr Radyo, İşrak Gazetesi, Anadolu Kültür 
Merkezleri, Minber şam Derneği, Yeryüzü Gençlik ve Spor Kulübü ve Anadolu 
Öğrenci Birliği birimlerinin de destek verdiği “Göç ve Sosyal Uyum Çalışmaları” 
raporunu e-kitap olarak okuyabilirsiniz.

Kültür merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerin sonuçlarının somut bir şekilde görüldüğü kermese yerel me-
clis başkanı, il milli eğitim müdürü, yunus emre enstitüsü müdürü ile STK temsilcileri ve davetliler katıldı.
Açılış konuşmasını Anadolu Federasyonu Suriye Koordinatörü Melih Ay gerçekleştirerek Azez Anadolu Kültür 
Merkezi’nde yapılan eğitim çalışmaları ve etkinliklerle ilgili misafirlere bilgi verdi. Ardından Azez Yunus Emre 
enstitüsü Müdürü Fikret Çıtlak, Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat ve Azez Yerel Meclis Başkan 
Yardımcısı Muhammed Muhammed birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler. Konuşmaların ardından 
kurdele kesimi yapılarak kermesin açılışı yapıldı. Kermeste; müzik dinletisi, tiyatro gösterisi, resim ve el sanat-
ları sergileri ile yöresel yemeklerin yer aldığı gıda reyonları yer aldı.

ُنشــر تقريــر “دراســات اهلجــرة والتماســك االجتماعــي” ، الــذي جيمــع األنشــطة الــي نفذهــا  وقــف 
بلبــل زادة  للمهاجريــن الســورين بــن 2011-2021.

بعــد انــدالع الثــورة يف ســوراي عــام 2011 جلــأ الســوريون إىل دول املنطقــة وإىل تركيــا، مت جتميــع 
العمــل الــذي اســتمر ألكثــر مــن 10 ســنوات يف العديــد مــن اجملــاالت يف تقريــر بعــد دراســة دقيقــة. 
العناويــن  الــي مت مجعهــا حتــت  يتــم شــرح األنشــطة  التقريــر املكــون مــن 44 صفحــة.  دراســة. يف 
الرئيســية لدراســات التماســك االجتماعــي وأنشــطة الضغــط والصحافــة واإلذاعــة واإلعــام واالتصــال 
ودراســات املنطقة اآلمنة واألنشــطة التعليمية والدراســات األكادميية ودراســات الطاب واملســاعدات 
اإلنســانية. قــام مركــز أحبــاث الثقافــة والتعليــم والعلــوم )BEKAM( ، ومركــز التواصــل اإلعامــي يف 
الشــرق األوســط ، وراديــو شــفق ، وراديــو شــفق كــوردي ، وراديــو فجــر، صحيفــة إشــراق ، واملراكــز 
األانضوليــة  الثقافيــة ، ومجعيــة منــرب شــام ، و احتــاد طــاب األانضــول بدعــم كتابــة تقريــر “دراســات 

اهلجــرة والتماســك االجتماعــي”  وميكنكــم قــراءة التقريــر ككتــاب إلكــروين.

حضر السوق اخلري رئيس اجمللس احمللي واملدير اإلقليمي للتعليم الوطي ومدير معهد يونس إمري وممثلو املنظمات غر احلكومية 
والضيوف حيث شوهدت نتائج التدريبات الي أقيمت يف املركز الثقايف بشكل ملموس.

ألقى مليح آي ، منسق احتاد األانضول يف سوراي ، الكلمة االفتتاحية واطلع الضيوف على األنشطة واألنشطة التعليمية الي أقيمت يف 
مركز عزيز األانضول الثقايف. بعد ذلك ، ألقى مدير معهد عزيز يونس امري فكرت تشيتاك ، انئب مدير الربية الوطنية يف مقاطعة 
كيليس حسن بوالت ، وانئب رئيس اجمللس احمللي يف أعزاز حممد حممد كلمة ترحيب. بعد الكلمات ، مت افتتاح السوق اخلري 
بقص الشريط. يف السوق اخلري وبعدها أقيمت احلفات املوسيقية والعروض املسرحية ومعارض الرسم واحلرف اليدوية وستاندات 

الطعام مع األطباق احمللية.

نشر تقرير دراسات الهجرة والتماسك االجتماعي

مركز األناضول الثقافي يقيم فعاليتي سوق خيري ورسم في مدينة اعزاز 

Göç ve Sosyal Uyum Çalışmaları Raporu Yayımlandı 

Azez AKM Kermes ve Resim Sergisi Düzenledi
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Bülbülzade vakfı ve Gaziantep Suriye Topluluğu’nun iş birliği ile Suriyeli öğrencilere yönelik 
olarak haftalık düzenlenen seminer kuşağında bu hafta “Arapça Dilinin Önemi” konusu işlen-
di. 13 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Fatma Al 
Musto konuk oldu. Öğrencilerle interaktif bir sunum gerçekleştiren Al Musto, sunumunda 
Arapça dilinin kökeni ve yapısı üzerine öğrencilere faydalı bilgiler verdi.

İyilik Derneği Gaziantep Temsilciliği, Avrupa Yardım Vakfı iş birliği ile düzenlenen organizasyon-
la yaklaşık 100 kişiden oluşan yetim aile grubu önce Rumkale’ye gezi düzenledi. Avrupa Yardım 
Vakfı’ndan eğitim bursu alan yetim çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte Fırat Nehri’nde 
feribot turuna çıkıldı. Eşsiz doğa manzarası eşliğinde Fırat Nehri’nin serin esintisinde tura katılan 
yetimler gönüllerince eğlendiler. Bir diğer organizasyon ise Gaziantep Hayvanat Bahçesine 
düzenledi. 18 Kasım Perşembe günü düzenlenen etkinlikte hayvanat bahçesini gezen yetim 
çocuklar arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiler. Gezinin ardından topluca Bülbülzade 
Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezini ziyaret eden yetimlere burada yemek ikramı yapıldı. Ardından 
vakıf başkanı Turgay Aldemir’i ziyaret eden yetimler, burada başkanla muhabbet ederek vakıf 
çalışmalarıyla ilgili sorular sordular. Ziyarette yetim çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Ye-
tim çocukların ziyareti vakıf önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

نوقــش موضــوع “أمهيــة اللغــة العربيــة” هــذا األســبوع يف النــدوة األســبوعية الــي نظمــت للطــاب الســورين ابلتعــاون مــع 
وقــف بلبــل زادة واجلاليــة الســورية يف غــازي عنتــاب.

كانــت فاطمــة املســتو ضيفــة النــدوة الــي أقيمــت يف مركــز اجلمهوريــة الثقــايف يــوم الســبت 13 نوفمــرب. قدمــت املســتو، 
عرًضــا تفاعليًــا مــع الطــاب ، مــن خــال معلومــات مفيــدة حــول أصــل اللغــة العربيــة وهيكلهــا.

الفعاليــة الــي مت تنظيمهــا ابلتعــاون مــع ممثليــة غــازي عنتــاب جلمعيــة اخلــر ومؤسســة املعونــة األوروبيــة ، نظمــت جمموعــة األســرة 
اليتيمــة املكونــة مــن حــوايل 100 شــخص يف البدايــة مت تنظيــم رحلــة إىل قلعــة الــروم. ويف احلفــل الــذي حضــره األطفــال األيتــام 
وأهاليهــم الذيــن حصلــوا علــى منــح تعليميــة مــن مؤسســة املعونــة األوروبيــة ، مت القيــام جبولــة يف الســفينة علــى هنــر الفــرات. اســتمتع 

األيتــام الذيــن شــاركوا يف اجلولــة بنســيم الفــرات البــارد ، مشــاهدين إطالــة فريــدة علــى الطبيعــة.
مت تنظيــم رحلــة أخــرى حلديقــة حيــوان غــازي عنتــاب. يف احلــدث الــذي أقيــم يــوم اخلميــس 18 نوفمــرب ، قضــى األطفــال األيتــام 
الذيــن يــزورون حديقــة احليــوان وقتًــا ممتًعــا مــع أصدقائهــم. بعــد اجلولــة ، مت تقــدمي وجبــة طعــام لأليتــام الذيــن زاروا مركــز التعليــم 
واخلدمــات يف وقــف بلبــل زاده. بعــد ذلــك ، زار األيتــام رئيــس الوقــف ، تورغــاي الدمــر ، وحتدثــوا مــع الرئيــس وطرحــوا أســئلة 
حــول عمــل الوقــف. وقدمــت خــال الــزايرة هــدااي متنوعــة لألطفــال األيتــام. وانتهــت زايرة األطفــال األيتــام بعــد التقــاط صــورة 

تذكاريــة مجاعيــة أمــام الوقــف.

تعلم اللغة العربية ضمن الندوات األسبوعية

سلسلة من الفعاليات لألطفال اليتامى

Haftalık Seminer Kuşağında Arapça Dili İrdelendi 

Yetim Çocuklar için Bir Dizi Etkinlik Düzenlendi 
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الزمــن أبــٌد دائــم ل فصــل فيــه ول انقطــاع، ل يعــرف أول لــه ول آخــر، هــو مبنــأى عــن أن تدركــه 
احلــواس أو تلــّم بــه العقــول، لكّنمــا آاثره األعظــم ل ختفــى علــى الكــون والكائنــات، أمــا الوقــت 
فمســافة بــني فارزتــني ل تزيــد ول تنقــص، بعــٌض معلــوم مــن كّل ســرمدّي، يبــدأ ابلــولدة وينتهــي 

ابملــوت. 
فائض الوقت 

علــى احلديــد البــارد يســند جســده اخلمســييّن املنهــك مــن ضجيــج وقهــر وتعــب، ميســح أبكمامــه 
املســوّدة قطــرات العــرق املتجمعــة علــى جبهتــه، وبطــرف ايقتــه يزيــل امللــح املتيبــس فــوق جفنيــه 
وبــني رمشــيه، واجــٌب ثقيــل ينتظــره جتــاه عائلتــه الــيت تفتقــد وجــوده وحيجــب عــن تفكــريه حاجتــه 

امللحــة لاســرتخاء والنــوم العميــق. 
هبــدوء وأانقــة ابلغــني يرتجــل مــن عربتــه الامعــة، ضــوء الشــمس املــؤذن ابلغــروب يشــف عــن جســد 
ايفــع يرفــل بثيــاب فاخــرة ل ينقصهــا اإلتقــان والــذوق. معطــف اجلــوخ يســتلقي بطمأنينــة علــى اليــد 
اليمــى فيمــا تنشــغل قبضــة اليســرى مبــا تضمــه مــن مفاتيــح وهاتــف وعلبــة تبــغ وولعــة مذهبــة. 
ببــطء شــديد ومشــية متبخــرتة يدلــف إىل قاعــة للهــو والعبــث ترتبــع علــى التلــة املشــرفة علــى 
البقعــة اخلضــراء مــن مدينــة جمهــدة، ســتنزع الســاعات التاليــة عــن جفنيــه املتلّبديــن الكســل املرتاكــم 

وخترجــه إىل حــني مــن دّوامــة ملــٍل مزمــن.
تتقاطــع الــدروب وتشــتبك الرغبــات بــني مــن يتشــهى ســاعة يســتلفها مــن وقتــه املــأزوم ابألوليــات 
ــه احملمــوُم عــن أوجــه  ــه حبُث احلياتيــة واملعيشــية، وبــني مــن أتكل احلــرية خميلتــه اللعــوب ويلهــب ذهَن

صــرف الوقــت وأســاليب تبديــده. 
وقت من حرير ووقت من دم

مثـّـة مــن يســتأثر بزهــرة الوقــت ومثـّـة مــن ختــز روَحــه أشــواُكه املثّلمــة. تلــك هــي القضيّــة رمبــا، فالوقــت 
لــدى البشــر يتجّســد معطــى نفســّيًا وصــورة للواقــع وأبعــاده املاديــة والروحيــة، يتخــذ أشــكاًل 
متعــددة ومضامــني ختتلــف حبســب التاريــخ واجلغرافيــة واملنــاخ الــذي تشــكل ماحمــه خطــوط الطــول 
والعــرض. شــّتان بــني مــن خياصــر الوقــت، يراقصــه، يتوّســل هنيهاتــه أل تغــادر إيقــاع الفــرح، وبــني 

مــن متتــزج أاّنتــه آبانتــه متوّســًا جســده املدّمــى الســقوط يف بئــر العــدم.
مصرف الوقت

ــه مــن اســتثمارها وصرفهــا فيمــا  الوقــت وديعــة أودعهــا اخلالــق يف خلقــه وخــّص اإلنســان بتمكين
تصــّور لــه حواســه ويــرى عقلــه وقلبــه. يبــدو أمــرًا بعيــد املنــال شــراء الوقــت ابملــال، كذلــك فــإّن 
احلصــول علــى مزيــٍد مــن الوقــت احملــّدد واملقــّدر ألعمــاران ضــرٌب مــن املســتحيل، وابلرغــم مــن 
الفــروق اجلوهريــة بينهمــا إلّ أّن عاقــة وطيــدة جتمــع الوقــت ابملــال، بــل وتــكاد متاهــي بينهمــا، 
فالوقــت كالســيف وهــو مــن ذهــب لــدى أســافنا، وهــو املــال عنــد األمــم املتحضــرة، بلــه أهــّم املــال 

ألنّــه رصيــد حمــدوٌد دائــم النفــاذ ومــا ينفــق منــه ل يســرتّد. 
إّن إدراك البشــر حقيقــة الوقــت وموقوتيــة احليــاة دفعــت ابلعاقــل إىل الوعــي برســالة الوجــود وفهــم 
مضامينهــا املقلقــة، وإىل بــذل وديعتــه يف إجنــاز املهــام األمســى املكلــّف هبــا، والمتثــال للمبــادئ 

والقيــم، وســلوك ســبل العلــم واملعرفــة وصــوًل إىل الســعادة والطمأنينــة واليقــني. 
لكــّن غــري العاقــل مــن البشــر مل يــِع تلــك الرســالة ووجــد أن ســعادته متحّققــة يف تعاســة اآلخــر 
وبؤســه، إنّــه دائــم التفكــري والبحــث لــزايدة ثروتــه وتوســيع دائــرة ســلطته معتقــداً أّن رصيــده يف 
مصــرف الوقــت قابــل للــزايدة، ورمّبــا للتأبيــد، إن هــو طغــى وجتــرّب واعتــدى علــى حيــاة النــاس، 
وســلبهم حريتهــم وأعمارهــم ومثــار جهودهــم، فاخللــود يف جّنتــه اخلاصــة الــيت يســعى لمتاكهــا ل 

ــّد مــن تســويرها ابجلماجــم ومبــاط الظلــم والقهــر. ب
مع ذلك لديك الوقت 

هــو كمثــل املــاء ل يكــّف عــن التجــّدد واجلــراين، وهــو كمــا األرض يزرعهــا مالكهــا مبقتضــى علمــه 
وإرادتــه ورغباتــه، فــإن شــاء أنبتــت غــاابت مــن اجلمــال والفتنــة، وقــد يلتفــت عنهــا فتبــور وتغــدو 

ملعبــاً للــرايح والنوائــب، أو رمبــا مســتنقعاً متــرح فيــه الضــواري والقــوارض. 
إنــه الوقــت، نســختك الزمنيّــة ممهــورة ابلنقــاء، رصيــد حياتــك الــذي لــن يشــاطرك فيــه أحــد، ألوانــك 
الــيت ســتظلل روحــك، وقتــك الــذي يكفيــك كيمــا تبــدع صورتــك، يومــاً مــا ســتكون الرائــي الوحيــد 

فارســم صورة اإلنســان.

ً
لديك الوقت كيما تكون إنسانا

رئيس القسم الثقافي

علي محّمد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Insan Olmak Için Vaktın  Vardır 

Kültür Bölüm Başkanı

Zaman ebedîdir, hiçbir ayrım ve kesinti yoktur. Başlangıcı ve   sonu bilinmez. Du-
yularla algılanmaktan  veya akılla kavranmaktan uzaktır. Ama en büyük izleri  
kâinattan ve varlıklardan gizli değildir. Vakıt  azlmayıp artmayan  iki nokta 
arasındakı mesefedir. Doğumla başlayıp ölümle biten ebediden malum bir kism-
dir.
Boş zaman
Gürültüden, baskıdan ve yorgunluktan bitkin düşmüş ellili  yaşlardaki bedeni-
ni soğuk demirin üzerine yaslıyor. Kararmış kollarıyla alnında biriken ter dam-
lalarını siliyor, yakasının ucuyla da göz kapaklarının üstünde ve kirpiklerinin 
arasında sertleşen tuzu siliyor. Varlığını özleyen ailesine karşı onu ağır bir görev 
beklemektedir. Acil rahatlama ve derin uyku ihtiyacını  düşüncelerinden   saklar.
Bir yetişkin sakinliği ve zarafetiyle, parlayan arabasından iniyor, batan güneşin 
ışığı, kusursuz  ve zevkten eksik olmayan lüks giysiler içinde çırpınan genç bir 
vücudu ortaya çıkarıyor. Palto, sağ elinde dingin bir şekilde duruyor, sol yum-
ruğu ise anahtarları, telefonu, tütün kutusu ve altın çakmakla meşguldu. Yorgun 
bir şehrin yeşil noktasına bakan tepede oturan bir oyun ve eğlence  salonuna 
çok yavaş ve gergin bir yürüyüşle girer ve Sonraki saatler, yorgun göz  kapak-
larını birikmiş tembellikten arındıracak ve onu bir süreliğine kronik can sıkıntısı 
döngüsünden çıkaracaktı.
Hayatın ve yaşamanın öncelikleri ile sıkıntı içindeki zamanından bir saat ödünç 
almak isteyen kişi ile, oyunbaz hayal gücü kafa karışıklığı tarafından tüketilen ve 
zihni, zaman harcamanın yollarını ve onu boşa harcamanın yollarını aramak için 
çılgınca arayışını alevlendiriyor.
Mutlu  zaman ve kotu  zaman
Zamanın çiçeğini yakalayanlar var, körelmiş dikenlerle  ruhlarını delenler de var. 
Belki de mesele budur, çünkü insan zamanı, özellikleri boylam ve enlem olan, 
tarihe, coğrafyaya ve iklime göre değişen çok sayıda biçim ve içerik alan, gerçek-
liğin , fiziksel ve   ruhsal boyutlarının psikolojik bir verisi ve bir resmi olarak 
bedenlenmiştir.
 Zamanı çarçur eden, onunla dans eden, anlarından  neşenin ritminin kaçmaması  
için yalvaranla  , iç çekişleri iniltilerine karışıp kanlı vücudunu hiçlik kuyusuna 
düşmesi için yalvaran kişi arasında çok fark vardır.
Vakıt  nakıttır
Zaman, Yaradan’ın yarattıklarına verdiği bir emanettir ve insanı, aklının ve 
kalbinin gördüğü, duyularının hayal ettiği , gördüğü şeylere yatırım yapmasına 
ve harcamasına izin vermıştır.
Zamanı parayla satın almak çok zor görünüyor.Ayrıca, hayatımız için daha fazla 
zaman belirlemek ve tahmin etmek imkansız ve aralarındaki temel farklılıklara 
rağmen, güçlü bir ilişki, zamanı parayla ve hatta neredeyse ona yakın görülüyor. 
Zaman kılıç gibi keskindir ve atalarımıza göre altındır  paradır .Uygar milletler 
için en önemlisi paradır. Çünkü her zaman tükenen sınırlı bir bakiyedir ve ondan 
harcanan geri kazanılmaz.
İnsanın zamanı gerçekliği ve hayatın zamanlanması konusundaki farkındalığı, 
aklı başında insanı varoluş mesajının farkında olmaya ve bunun rahatsız edici 
etkilerini anlamaya , birikimini ilke ve değerlere uygun olarak kendisine verilen 
daha yüksek görevleri yerine getirmek için harcamaya sevk etti.
Mutluluğa, sükûnete ve kesinliğe ulaşmak için ilim ve ilmin yollarına yönelmek  
gereklidir.
Ama mantıksız insan bu mesajı fark etmemiş ve mutluluğunun diğerinin se-
faletinden  elde edildiğini bulmuştur. Sürekli olarak servetini artırmak ve otorite 
çemberini genişletmek için düşünmekte ve araştırmakta, bu dengenin dünyadaki 
denge ile aynı olduğuna inanmaktadır.
 İnsanların hayatlarını ezmiş, zorlamış , onlara saldırmış ve onları özgürlüklerin-
den yoksun bırakmışsa, zamanın  değeri artırılabilir ve belki de devam ettirile-
bilir.
Mantıksız insan, mutlu  olmak  için  kendi cennetinde sonsuza  kadar yaşamak  
için , kan akıtmak  , baskı ve zulmün harcı ile evrilmek ister.
Bununla beraber  zamanın var
Akıp devam eden su gibidir. Sahibinin ilmine, iradesine ve arzularına göre ektiği 
toprak gibidir.
İşte  zaman , kronolojik versiyonun  saflıkla işaretlendi. O, kimsenin sizinle pay-
laşmayacağı hayatınızın kredisidir. Ruhunuzu gölgeleyecek olan renklerinizdir... 
İmajınızı yaratma zamanınız, Ve bir gün tek gören siz olacaksınız; Bu  yüzden  
bir insan resmi çizin.
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وطين...
لَك أنتمي 

عيناَي خضراوان كالزيتون
ويداَي منجُل قمحَك املطحون

هامي كسرٍو حول مدرسة الصغار
ودموُع أجفاين املطر

وأان وأنَت لَكم ركضنا حتت أغصان الشجر
ل شيَء يفى، قد ُيساقطنا اخلريف

على الرصيف
نعوُد يغسلنا الوطر

ل شيَء يُنسى 
فالرباعُم منذ أن ولدت مييُس هبا الَزَهر

لو غرّيوا ثوبك أو شّدوا 
على عينيك أقنعة الضياع 

فا ضرر
لو كّبلوك بكّل هذا احلقد

واستعَدوا عليك جحافَل الغرابن أو وغَد البشر 
لو لّطخوك بكّل أوحال الشتاء املنتظر

ستعوُد ابحلريّة الشّماء كالفجر املضّمِخ ابلشرر.

أان من الوطن
أان زندُه وخّدُه، وعيُنُه وثغُرُه

وكلُّ غصٍن فيه أو فـََنن
أان من الوطن

ل تسألوين هل أان أتبع تنظيماً أهمَّ من الوطن؟
أو أنتمي جلماعٍة أو جبهٍة أغلى من الوطن؟

منُذ نشأُت مل يكن يسكنين غرُي الوطن
ومل يكن يكبـُُر يف سينِّ الشيب غرُي إنساِن الوطن
ما كنُت يوماً اتجراً أبيُع كلمايت على ابِب الوطن

ومل أكْن أتقُن فنَّ القفِز على حبائِل الوطن
ومل أكن أقتاُت من هنيب خلريات الوطن
ومل أكن أنساُه يوماً يف سراديب امِلَحن

أان الفقرُي فيما أملك إلّ من صباابِت الوطن
أان الغريُب عن بييت وعن بلدي وأولدي وعن كّل الذين أحّبهم على أرض الوطن

لكّنين أحّبُه مهما جرى 
مهما تكالَب العدوان ُوالفنت

فسيُفُه ل ُيكسُر
وعهُدُه ل خُيَفُر

وزنُدُه أقوى من الطغاِة والشجن
ألنُُّه الوطن.

عبد الغني عون

شاعر سوري

قصيدتان

شذى بّرو

أبي

شاعرة سورية

لو ختطيت هذا الغياب

وعدت إيّل مع الفجر 

حلماً نداّي 

لتلقي حنانك دفئاً علّي 

وتغمرين بيديك قليا 

لعّلي أصري فراشة حلٍم 

وقلباً فتياً 

أان مذ رحلَت 

هجرت احلكاايت 

إين أانم ومجر الدموع على راحيّت 

ومل أشتهي غري عطرك 

يف مهسات الورود 

ويف نفحات الصباح 

ألنك كنت عبري احلياة 

وزرقة كل السماوات 

يف مقليّت 

أحّن إليك كعصفورة ضيعتها الدروب 

فقد صرت بعدك 

أمجع من ذكرايت الطريق 

حنني القلوب 

أيب 

كل شيء حيّن إليك، 

لفائف تبغك 

فنجان قهوتك املشتهى 

وشرفة منزلنا يف الصباح 

وانفذة البيت تسأل عنك 

وعن رعشة السنوات على وجنتيك 

أيب

كيف أنسى وما زلت روحاً 

تضمر براءة روحي 

بكف الضياء 

أراك بكل فصول الليايل 

تعانق فصل العطاء 

أراك بقامات كل الرجال 

يعودون عند املساء 

وهم حيملون رغيف احلنان 

ودفء الشتاء 

أيب 

كيف أطلقت روحك عّنا بعيدا 

فصران 

هباء ... هباء .... هباء 

فيا أيها املوت 

كيف تسللت من شرفة الوقت 

كي تسرق األمنيات 

فلو كنت أعلم قبل الرحيل 

خلّبأت وجه أيب يف القصيدة 

ألرشف من راحتيه

ومن مقلتيه 

ومن أغنيات هتاوت على شفتيه 

حياة جديدة.



16

ي
م الثقاف

س
الق

يف الســوق رأيــت رجــًا يشــبه أيب مــن اخللــف فركضــت ألجتــاوزه وألقــي عليــه نظــرة مــن 
األمــام، كنــُت ســأعود ســعيدًا إىل البيــت يومهــا، لكــن أيب بعيــد أبعــد مــن موابتــو.

رأيــُت صــورة قدميــة ألّمــي بــني الصــور تذّكــرُت ذلــك اليــوم أبدق تفاصيلــه. بكــت أمــي 
يومهــا ألن أحدهــم ســأهلا عــن أيب، الســؤال أعطاهــا جرعــة زائــدة مــن النكســار. 

عنــدي مخســة ألقــاب وأذكــر أن امــرأة عابــرة أضافــت هلــا لقبــاً سادســاً، )املتأخــر(، 
ــرُت عــن كل األشــياء اجلميلــة يف حيــايت وكّلمــا كنــت أصــل حمطــة مــا أراهــا غــادرت  أتخَّ

قبــل نصــف ســاعة فقــط. 
روى يل خــايل جميــد ذات مــرة قّصــة عــن الســاعات السويســرية أبهنــا يدويّــة الصنــع وأن 
صانــع الســاعات يقضــي حــوايل ألــف ســاعة عمــل إلمتــام ســاعة واحــدة فقــط، وهلــذا ترتبــع 

عــرش الســاعات العامليــة. خــايل أكمــل القصــة ويف اجلــزء الثــاين منهــا قــال: 
- جيــب أن نرســلك لصانــع ســاعات سويســري وتبقــى عنــده ســنة كاملــة علَّــه يســتطيع 

ضبطــك لتعــود إىل النظــام الطبيعــي للحيــاة.
بنــايت أوجــدن حــّاً آخــرًا وهــو خداعــي يف التوقيــت فيكــون املوعــد يف العاشــرة لكــن بنــايت 

خيربنين أن املوعد يف التاســعة. 
يف أول لقــاء يل مــع صديقــة أتخــرت عليهــا أربــع ســاعات ومل يكــن األمــر بيــدي بــل بيــد 
الطبيعــة فحزنــت ملــا حــدث، ووعدهتــا أين يف املوعــد القــادم ســأحضر قبــل أربــع ســاعات 
وأنتظرهــا كمــا هــي انتظــرت، وحــدث ذلــك ذات يــوم وانتظرهتــا مخــس ســاعات لكنهــا 

مل أتِت. 
جتــاوزت ســنَّ اليــأس وحــدي وعــدُت ملمارســة الرايضــة علــى أطــراف األهنــار مثــل شــجرة 
حتركهــا الــرايح، ومؤخــرًا أقنعتــين )ايرا( أن احليــاة فيــزايء معّقــدة وأن كل مــا نفعلــه هــو 

جمــرَّد حمــاولت للهــروب مــن الســجن لكــن األســوار أعلــى مــن أفــكاران. 
الفتــاة األوىل يف حيــايت قالــت عــين: نــيب، الثانيــة قالــت عــين: رجــل عــايل األخــاق، 
الثالثــة قالــت: طفــل كبــري، الرابعــة قالــت: مريــض، اخلامســة قالــت: جمنــون، السادســة 
قالــت: مّيــت، وهنــاك فتــاٌة مل تقــل أيَّ شــيء، ليتهــا قالــت أيَّ شــيء حــى ولــو كلــب.

الــكام  بــني  لكنهــا  الكيمــاوي وهــي تضحــك  مــن  الثالثــة  اجلرعــة  أخــذت  صديقــيت 
ــع(. أتوجَّ )أان  اجلملــة  هــذه  مــرَّرت  والــكام 

صديقــة ُأخــرى تنتظــر اإلفــراج عــن ولدهــا املعتقــل منــذ ســنوات والــذي رأينــا صورتــه يف 
معــرض قيصــر وقميصــه لكنهــا قالــت هــذا دم الذئــب. 

وصلتــين صــور جديــدة لبيتنــا يف حلــب مل أتعــرَّف عليــه، لقــد اســتبدلوا البيــت ببيــٍت آخــر، 
وهنــاك يف الصــورة أطفــال يلعبــون مــن املؤكــد أهنــم ل يعرفــون شــيئاً عــيّن لكنــين أمتــى هلــم 

حيــاًة ســعيدة، ســتبقى املدينــة يل فهــي أان.
الســيدة مــريكل غــادرت احليــاة السياســية وعــادت إىل بيتهــا أبلقــاٍب عــّدة لكنــين أعطيتهــا 
لقبــاً جديــدًا وهــو )األمينــة( ألهنــا أعــادت األمانــة للشــعب بعــد ســتة عشــر عامــاً مــن 
التعــب واليــوم تــرى مشــاعر احلــزن لــدى مخســة ومثانــني مليــون أملــاين وهــم يودعــون 

ــة. الســيدة الــيت أعطــت البلــد ومل أتخــذ معهــا شــيئاً ســوى احملب

محمد سليمان زادة

شاعر وكاتب سوري

خمسة ألقاب

يوسف بوزو

ظالل

طبيب وكاتب سوري

-1-

رمى مبفتاح بيته من أعلى اجلدار

غادر هبدوء، مل يستدر. 

الرصاص ليس ابرداً -كّلم نفسه -

وظّلت دموعه حتفر خدَّه

قال الندى: 

بكت احلديقة وأان الدمع...!

-2-

يف زنزانته الوحيدة

أربعــة جــدران وســقف وحيــد ملــيء ابألحــام 

وظــام دامــس

لقلــب  واحــد  األربعة...ظــلَّ  اجلــدران 

! . . . يرجتــف

-3-

حتلِّــق  وهــي  البيضــاء  احلمامــة  ريــش  تطايــر 

ليــًا عا

مل يــدر الصيَّــاد اجملنــون أبّن رصاصتــه اخرتقــت 

قلبها...!

ريش مدمى يتطاير يف فضاءات الروح

رامساً لوحة مدمَّاة على ذاك اجلدار...!

صرخ الفنان: لن أرسم ابلريشة أبدًا..

سأحنت على قليب وذاك اجلدار

بكى اجلدار: ملاذا ينوح احلمام...؟

-4-

قبَّل يدي أمَّه...واحتضنته..

بكــت، والتفتــت إىل ظلّــه الــذي تباعــد ملوِّحــاً 

ابلوداع...

دمــوع علــى حافــة الظــلِّ اآلخــر كانــت ترســم 

شــاًل أزرق ويــد تلــّوِح ابســتحياء.

-5-

أهنــى ســقاية أرضــه وراح ينفــث بلفافــة تبغــه 

حتــت ظــلِّ شــجرة التــوت

ظــّل الشــجرة ميتــدًّ لوجــه النهــر.. شــجرة تــوت 

دون جذع...!

جذع الشجرة صار ظّاً للفافته..

ــر إىل الســماء  اللفافــة حتــرتق، وأحامــه تتطاي

العاشــرة، مــع ذاك الدخــان ...

غيمة بيضاء ووحيدة لوَّحت له من بعيد...!

-6-

أحــام  أيِّ  إىل  املتعــب  الصيَّــاد  يــدري  ل 

يغفــو...؟ حــني  العنيــدة  صنًّارتــه  ســتأخذه 

يتعــاىل ضحــك املــوج. يســتيقظ الصيَّــاد، مثّ 

يغفــو معــاودًا أحــام ليلــة البارحــة.

وردة محراء ووحيدة تطفو عند ذاك الشّط

مليئة ابحلب واألحام

أللف  آخــر  حميــط  الــوردة....  ظــّل 

! . . . يــن د لصيَّا ا

-7-

احتضنت طفلها ومشَّته وفركت رأسه..

- الربد قارس اي بين

يرد صوت مرجتف:

- ضُّّميــين أكثــر اي أمــي. صــدرك أكــرب مــن 

مشــس حــارة، وأكثــر دفئــاً منهــا...!

-8-

ماشياً يتوّكأ على عصاه ويستدلُّ هبا..

العجوز الضرير يرفع وجهه ابجتاه الشمس:

- أعرف ظّلك. ولن أحنين

يل قلب وحيد أتوكأ عليه 

الظــال  يل عصــا وحيــدة أســتدلُّ هبــا علــى 

البــاردة 

ويل ما حدَّثين به قليب ليلة أمس...!

-العصا: سأحنين دونك اي حبييب...!

- أهلذا كان الغسق ظّلي عند الغروب؟ 

قالت الشمس وهي تضحك...
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مدينــة حلــب واراتد مدارســها يف  الفنــان طالــب ايزجــي يف  نشــأ 
املتنوعــة  وأســاليبها  الفنــون  اســتحوذت  التعليميــة،  مراحلــه  كافــة 
املتأثــرة ابملــدارس األوربيــة علــى اهتمامــه يف فــرتة نشــاٍط وانفتــاح 
علــى األســاليب األوربيــة، وتطــور فــين مــن خــال فنانــني قدمــوا مــن 
أوراب إىل الشــرق، أو فنانــني عــرب درســوا يف أكادمييــات الفنــون 
ومدارســها العليــا مث عــادوا إىل بادهــم انقلــني جتارهبــم ومهاراهتــم 

إىل أبنــاء وطنهــم. 
لحــظ الفنــان الكبــري )غالــب ســامل( موهبــة طالبــه اليافــع طالــب 
فشــجعه علــى صقلهــا مــن خــال الســفر إىل ايطاليــا لدراســة الفنــون 
يف أكادمييــة رومــا للفنــون اجلميلــة ليتخــرج منهــا عــام 1960 بدرجــة امتياز-قســم احلفــر. عــاد ايزجــي إىل 
وطنــه ســوراي ليعمــل مدرســا ملــادة الرتبيــة الفنيــة يف عــدد مــن اثنــوايت حلــب اضافــة للتدريــس يف أكادمييــة 

)صــاراين( اخلاصــة ومركــز فتحــي حممــد للفنــون ومعهــد إعــداد املدرسني-قســم الرتبيــة الفنيــة. 
كان ايزجــي فنــاانً نشــيطاً إل أنــه طيلــة حياتــه الفنيــة أقــام معرضــا فنيــاً فــردايً واحــداً فقــط يف صالــة )الفــن 
احلديــث( -دمشــق عــام 1962، غــري أن معرضــه مل يلــق صــدى واســعاً وتفهمــاً يف الوســط التشــكيلي 
آنــذاك لعــدم اعتيــاد عــني النقــاد عامــة تــذوق بعــض األســاليب احلديثــة، أتثــر الفنــان الشــاب وانكفــأ 
علــى نفســه يف عزلــة فنيــة دامــت بعضــاً مــن الزمــن قبــل عودتــه إىل احليــاة التشــكيلية واملشــاركة فيهــا مــن 
ــة الرمسيــة منهــا واخلاصــة. حصــد  جديــد مقدمــاً دائمــًا العديــد مــن األعمــال املميــزة يف املعــارض اجلماعي
طالــب ايزجــي خــال حياتــه الفنيــة العديــد مــن اجلوائــز كان أمههــا اجلائــزة الوىل ألكادمييــة )ســان لــوكا( 
عــام 1959 وامليداليــة الذهبيــة للمعــرض الــدويل للســياحة يف رومــا عــام 1962 إضافــة إىل عــدد مــن 
اجلوائــز مــن وزارة الثقافــة الســورية. يعتــرب الفنــان ايزجــي مــن أوائــل الفنانــني الســوريني الذيــن عملــوا علــى 
نقــل التشــكيل الســوري مــن الكاســيكية وقوالبهــا اجلامــدة إىل احلداثــة وفضاءاهتــا احلــرة والرحبــة للتعبــري. 
زاوج بــني أســاليب الرســم وأســاليب احلفــر وتقنياتــه منتجــاً أعمــاًل فريــدة الطابــع مل يســبقه إليهــا أحــد مــن 
أبنــاء جيلــه، كانــت أعمالــه مفعمــة ابإلحســاس املرهــف والنســجام التــام بــني األشــكال واأللــوان الفاهيــة. 
أدمــن ايزجــي القــراءة والبحــث يف الشــأن الفــين واترخيــه وقضــاايه فــكان فنــاانً واســع الثقافــة وقــد كتــب 
الكثــري مــن املقــالت واألحبــاث لعــدد مــن الصحــف واجملــات والــدورايت كمــا كان لــه مشــاركته املميــزة يف 

املوســوعة الرتكيــة عــن الفــن اإلســامي.
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ماذا بعد املخاتلِة والتنّصل  
أهروٌب آخر!؟

مــكاٌن  املهزومــني  اجلبنــاء  لــدى  دائمــاً 
آخــر 

جيعل كل األماكن الباقية املتوفِّرة
خاطئًة ...

*
تعال نواجه قبحنا علناً 

لنفِصح عن هاجِسنا املخنوق
ل تُلْم أحداً فأنَت مبحِض إرادتَك 

اخرتَت درَبك.
*

أان مل أدِرَك العيش من قبل
كنُت مراتابً بوجودي

وأنَت ّ؟
هل طرحت أسئلتَك؟

ملاذا أّجلَت كل معاركك الصغرية 
ها هي قد صارت حرابً ضروسًا

جترشنا
*

ما من طارئ الليلة
منذ ِحَقٍب نعيش جمازاً غريبًا

نسينا أنفسنا 
وأتلفنا ابإلمهال وجودان 
هل أنت من يتنّفس!؟ 

أم مرور حنلٍة دؤوب
ظّنت عينيك زهريت جّلنار

ُمسدلةَّ الستائر
*

من ِمّنا أتمل يف املعضلة 
من أحسَن أتويل املسألة 

فهم احلياة 
أيقن ابلوجود!

لرمبا مل ُنتحَن بعد
هل تستعد لختبارك األول

ُمْسِبَت العقِل  
وليلَة موتنا الثالث!؟

أخيت غارقة يف النسيان
ختّيلوا احياانً تنسى أهنا ولدت عمياء 

حناول منحها بصيصاً من التذكُّر 
لألسف صارت تعاين من عماٍء مزدوج:

البصر والذاكرة 
*

ما الذي تراه اآلن!؟
أايً كانت الرؤية سابقًا

فقد فقدت حّيزاً جمازايً من البقاء 
*

إن كان ما تفكُر به صحيحاً 
فهذا مفتاح 

واألبواُب ُكثر 
أيُّ قفٍل سيحتضُن رائحة الصواب

وأي أحجيٍة ساذجة
ستمضي بنا حنو ألِف راتج 

مرعٌب أنَت أيها السؤال 
فالرؤية تغلغلت يف حرير الضباب 

والشمس وراء األبواب 
واملفتاح صغري

واألقفاُل موضٌة قدمية
*

أرخوا الينابيَع للنهر 
أطلقوا سراح الضفة اليسرى 

ليسرح غارُب املركِب كيف يشاء
وارفعوا األشرعة املمّزقة 

فاليمني
مل يعد صاحلا ليكون مرساتنا القادمة.

*
لن يغفروا تشبّثك ابحلياة

وبقاءك حيًا
صرخة احتجاٍج ابلغة

ليس مسموحاً هلم أن يغفروا
والغرقى مل ينزلقوا كما ختّيلنا 
بل هم حتت املركب يرفعوه

كي ل يغرق.
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هنــاك كلمــات هلــا وقــع مــؤمل علــى النفــس كالســرطان، يف بــادان ال 
تلفــظ إال لألعــداء! ويســتعاض عنهــا بعــدة ألفــاظ هــو ذاك املــرض، اي 
لطيــف، والعيــاذ ابهلل، اخلبيــث، أي كلمــة ختطــر علــى ابلــك إال لفــظ 

الســرطان وإن لفظتهــا فهــو مــوت حمتــم.
أمــي امــرأة قويــة مجيلــة صبــورة حنونــة متعلمــة مثقفــة وطيبــة إىل أبعــد 
احلــدود مل تغتــب أحــداً يف حياهتــا مل تتلفــظ ألفاظــاً انبيــة مطلقــاً ومل 
حتقــد علــى أحــد، أان صادقــة بــكل صفــة أطلقتهــا عليهــا وشــهاديت 
مــن  الصغــرة وكل  أهــل مدينتهــا  اســألوا عنهــا كل  ليســت جمروحــة، 
يقــال  أن  مــن  أوجــزت خوفــاً  أان  ذلــك  مــن  عرفهــا ســيصفها أبكثــر 

جمروحــة. شــهادتك 
 إهنــا أمــي لــن أبتعــد كثــراً عــن الســرطان تــويف والــدي رمحــه هللا الــذي 
كان حكايــة مقدســة مجيلــة متلكتــي وال زالــت، يــوم ذكــراه األربعــن 
آنــذاك كســرطان  وقــع مرضهــا  والــديت  مــن  الــذي متكــن  كالســرطان 
مضاعــف، اكتشــفه أخــي الكبــر الــذي ســعى بــكل صمــت لعاجهــا 
وإخفــاء اخلــرب عنــا، وابتهــل أخــي األوســط إىل ربــه قائــًا: مل أطلــب 
شــيئاً يل يف حيــايت منــك اي ريب، هــو طلــب واحــد ليــس يل إمنــا ألمــي 
فكامهــا يرحــل أيب وأمــي فهــذا قــاٍس علينــا. أخــي البعيــدة الــي هــي 
أقــرب مــن حبــل الوريــد ابتهلــت بــكل طهرهــا وانســانيتها إىل رهبــا لشــفاء 

أمهــا الــي حرمــت مــن حناهنــا لســنوات.

هــذا املســاء حاولــت أن ُأخــرج العزلــة مــن داخلــي، وأفــكَّ كل ضفائــر 
احلــزن يف قلــي، وأطلــق شــعرها للريــح تعبــث بــه، وأفتــح نوافــذ غرفــة نومــي 
علــى جــدران بيتنــا القــدمي، علــى مســاء الفــرح وبــواابت الشــمس، علــى 
صباحــات أقضيهــا يف رفــع )أجبــورات( نوافــذ وأبــواب البيــت، كــي ختــرج 

العصافــر العالقــة يف شــباكها علــى وجــوه أحبائــي. 
إىل غرفــة أصغــر األبنــاء وجهــاز الكومبيوتــر اخلــاص بــه، مــددت يــدي 
ألقفله والتفت كي أوقظه فقد أتخر عن مدرســته بســبب طول ســهره، 

فحافلــة املدرســة لــن تنتظــر طويــًا. 
املقفلــة علــى ضحكاهتــم منــذ غادروهــا إىل  الكبــار  إىل غرفــة األبنــاء 
جامعاهتــم يف آخــر إجــازة هلــم هنــاك، أســرهتم مرتبــة وخزائنهــم مقفلــة 

علــى روائــح عطوراهتــم، أعرفهــا مــن بــن ألــف عطــر. 
إىل رائحــة القهــوة املنبعثــة مــن مطبخــي الدافــئ، لذيــذة وســاخنة وكأن 

يــد هللا قــد ابركــت طعمهــا. 
صــوت ابئــع اخلضــار املتجــول يطــرق مســامعي لكنــه مضــى ســريعاً، مل 
يتعــود الوقــوف أمــام بيتنــا، مــازال يظــن أبن البنــاء خــاٍل ال يســكنه أحــداً 

لدواعــّي الســفر.
نعم، قد كنت ومازلت مسافرة أبدية. 

فتحتهــا علــى حارتنــا القدميــة، علــى رائحــة شــجرة اليامســن يف بيــت 

أهلــي القــدمي، ورائحــة الفــل وأزهــار الليمــون. 
ينــادي علــى  يقــرع هنــا وصــوت صــّي ابئــع اخلضــار  البــاب  هــا هــو 
مــن ســيأخذ منــه محلــه الثقيــل، وصــّي الّلحــام يقــرع اجلــرس هــو اآلخــر 
وصــويت يرتفــع لعــلَّ أحــد إخــويت ينجــدين وحيمــل أكيــاس اللحــم بــداًل 
عــي، أخــاف مــن منظــر الــدم وأؤمــن أن األغنــام حيــواانت أليفــة ال 

جيــب ذحبهــا. 
صــوت أخــي يتأفــف مــن األعمــال الــي ال تنتهــي، وأمــي تنهــران، غــداً 

ت منــازل فاشــات.  ســيلومها اجلميــع ألننــا ســنكون رابَّ
وأضحــك بعلــو صــويت، كان يــروق يل أن أكــون ربــة بيــت فاشــلة، مث 
أدركــت أنــي أصبحــت فاشــلة حــن تركــت مســبحة عائلــي الصغــرة 

تنفــرط وتتدحــرج حباهتــا يف املنــايف. 
وبرهــوم  فــروز  صــوت  منــه  ينبعــث  ذلــك  القــدمي  التســجيل  وجهــاز 
اإلمرباطــور اهلــارب يف مســرحية »يعيــش« وهيفــا وحــكااي جدهــا، وال 
تــكاد تنتهــي حــىت حتــل حملهــا مســرحية »احملطــة«، واألحــام املتكدســة 

ابلســفر. 
فتحتهــا علــى بيــت جــدي القــدمي، علــى احملبــة احلقيقيــة والوفــاء، وملــة 
أعمامــي وعمــايت، وضحــكات أصغــر أعمامــي وأان أتعلــق بــه ليقذفــي 

عاليــاً مث نعــود لنســقط فرحــاً علــى األرض معــاً أان وقلــي. 

عمــي هــذا الّــذي اختــار أن يدخــل الســجن يومــاً بديــًا عــن أيب، أيب 
ــربح علــى 

ُ
ذاك الرجــل الــذي مل حيتمــل موقفــاً عابــراً واعتــدى ابلضــرب امل

عنصــر أمــٍن ألنــه حتــرش إبحــدى فتيــات حارتنــا الشــاابت، وفضَّــل عمــي 
الشــاب الصغــر أن حيمــل التهمــة عــن أيب. 

احلمــد هلل مل تبــَق لليــوم اي أبــي حــىت تــرى كيــف أصبــح االعتــداء علــى 
النســاء يف بــادان ابجلملــة. 

مل تعجــز يومــاً قدمــاي الصغــراتن عــن زايرتــه يف الســجن برفقــة جــديت 
يف كّل موعــد للــزايرة، كان يقبلــي مــن خلــف القضبــان بفــرح، وأعــود 
خبيبــة كبــرة ألنــه مل يســتطيع أن حيملــي بــن يديــه ويقذفــي عاليــاً مثــل 

كّل مــرة كان يــراين فيهــا. 
األايم  تلّــك  هــواء  عميقــاً  وتنفســت  ذلــك  علــى كّل  انفــذيت  فتحــت 
ونثــرت بعضــاً مــن عطرهــا يف غرفــي ّلعّلهــا هتــدأ ولعلــي أغفــو وأانم.

 أمــا أخــي الصغــر فــكان دمعــه يكشــفه وحزنــه ال يضاهــى، هــي 
قصــة حقيقيــة وليســت روايــة لنيــل إعجــاب القــراء! واقــع أســرده بــكل 
شــفافية ال أمجلــه وال أزيــد عليــه بــل أنقــص فقــط ألهنــا أمــي كيــا 

ابملبالغــة. تتهمونــي 
 نقلوهــا إىل العاصمــة حيــث العــاج الوحيــد هنــاك، ونقلــت معهــا 
أرواحنــا ننتظــر اخلــرب نتضــرع وأنمــل، دعواتنــا ال تتوقــف حلظــة واحــدة، 
اللعــن مــن أمســاء،  مــا يطلــق علــى هــذا  لكننــا متفائلــون رغــم كل 
لشــيئن أملنــا ابهلل كبــر وثقتنــا أبمنــا كبــرة، ســأقص عليكــم كيــف 
تســللت أمــي إىل إضبارهتــا الطبيــة اســتطاعت أن تعــرف أن مرضهــا 
احللــق  يف  ملفاويــة(  )عقــد  تعفــن  فقــد كتــب  حوهلــا  عمــن  خيتلــف 
والصــدر واالســتئصال خطــر علــى حياهتــا كوهنــا مريضــة ســكر، هــو 
اســم نــوع الســرطان الــذي أصاهبــا وكانــت فرحتهــا ال توصــف فقــد 
زفــت لنــا اخلــرب أن مــا لديهــا ليــس ســرطاانً والعيــاذ ابهلل لكنهــا وضعــت 
بطريقــة  وســيعاجلوهنا  ســكر  مريضــة  ألهنــا  ابلســرطان  املصابــن  مــع 

حديثــة ابلكيمــاوي واألشــعة خوفــاً عليهــا  مــن النــزف.
 أشــهر مــن املعــاانة وهــي ال تعلــم، يف بــادان يراعــون عــدم ذكــره أمــام 
مرضاهــم، مــن أجــل عــدم اهنيــار مرضاهــم ومراعــاة لوضعهــم النفســي، 
اســتمرت املعــاانة لعــدة أشــهر كانــت جبــارة نقــص وزهنــا إىل النصــف 
واختفــى لديهــا حاســة التــذوق وأخفــت علــى اجلميــع آالمهــا املربحــة 

أثنــاء العــاج، فالعــاج هــو إدخــال الســم إىل الــدم مباشــرة للتغلــب 
علــى الكتــل الســرطانية فتصــوروا كيــف يبقــى املريــض متســمماً لعــدة 
أشــهر والعــاج هــو االســتمرار بتســميمه لينجــو مــن املــوت، واملتابعــة 
لســنوات لكنهــا مل تشــتكي يومــاً وعاشــت بعدهــا ثاثــة وثاثــون عامــاً 

وهــي ال تعلــم أهنــا أصيبــت بــذاك املــرض؟
مــع  أســرد عليكــم قصتهــا  أن  أســتطع  احليــاة مل  قيــد  علــى  أهنــا  لــو   
الســرطان، ســاحميي اي أمــي كنــت امــرأة جبــارة ومل تستســلمي يومــاً، مل 
أعلــم حينهــا مــا هــو هــذا املــرض ومــا هــي تداعياتــه كلَّ مــا عرفتــه أن 

أمــي امــرأة مميــزة مؤمنــة طيبــة التستســلم0
توفيــت أمــي بعــد ســقوطها أثنــاء الوضــوء علــى ظهرهــا وكانــت النهايــة، 
الــذي اســتفحل يف كل أجســادان ويف  لنــا الســرطان األكــرب  وتركــت 
فالســرطان األكــرب اكتشــفناه كان حكامنــا  بــادان، وانل كل شــيء 
الذيــن استشــروا وتغلغلــوا يف قلوبنــا ورؤوس أطفالنــا وعيــون األمهــات.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

مفاتيح الموت؟!

جنان الحسن

كاتبة سورية

شذرات أرق

م المرأة
س

ق
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تقارير وتحقيقا

ســورية  مــن  الغــريب  الشــمال  يف  اخلبــز  ملــادة  اجلنــوين  اإلرتفــاع  بعــد 
مؤخــرًا، انشــطون ســوريون دعــوا إىل املشــاركة يف محلــة عنواهنــا: إال 

اإلنقــاذ! اخلبــز اي حكومــة 
وذلــك للتنديــد ابإلرتفــاع الكبــر يف أســعار مــادة اخلبــز وهــي مــادة 
القــوت الرئيســي للنــاس يف إدلــب، حيــث عمــدت احلكومــة القائمــة 
إىل ختفيــض وزن ربطــة اخلبــز إىل أكثــر مــن نصــف وزهنــا خــال أقــل 

مــن ســنة مــع احملافظــة علــى الســعر.
هــذا اإلرتفــاع الكبــر يف ســعر اخلبــز مل يكــن ســببه الوحيــد اخنفــاض 
ســعر صــرف اللــرة الركيــة نســبة للــدوالر والــي يتــم التعامــل هبــا كمــا 
يقــول النــاس، بــل هنــاك مجلــة مــن األســباب تكمــن خلــف ذلــك .

علــي القســوم )انشــط مــدين( اقــرح جمموعــة مــن احللــول ملواجهــة هــذه 
املشــكلة الــي ترافــق مــع مشــكلة ال تقــّل أمهيــة عنهــا وهــي توقــف 

الدعــم عــن التعليــم العــام أيًضــا ومــن هــذه االقراحــات:
- تــربع موظفــي املنظمــات االنســانية براتــب شــهر كامــل وتــربع بقّيــة 

املوظفــن يف دوائــر احلكومــة براتــب نصــف شــهر فقــط .
- تربع املعابر بواردات شــهر يف الســنة وتربع الشــركات العامة أبرابح 

شــهر واحد والشــركات اخلاصة أبرابح نصف شــهر فقط .
- ختصيص 20% من وادات جلنة الزكاة لدعم اخلبز والتعليم.

)أم تيســر( تســكن أحــد خميمــات ســرمدا جلــأت إىل بنــاء تنّــور صغــر 
جانــب خيمتهــا وراحــت ختبــز عليــه وأخربتنــا وحنــن جنلــس جانــب 
التنــور وأنكل اخلبــز ابلفليفلــة الســاخن أن هــذا التنــور الصغــر أضحــى 
مقصــًدا لكثــر مــن نســاء املخيــم اللــوايت جيتمعــن يومًيــا للخبــز عليــه، 

وشــكت أم تيســر مــن ارتفــاع ســعر الطحــن الــذي جتــاوز أربــع لــرات 
للكيلــو الواحــد وشــكت مــن ارتفــاع  كبــر يف أســعار احلطــب وقالــت 

أهنــا تلجــأ إىل اســتخدام الكرتــون والباســتيك بديــًا عــن احلطــب.
االعامــي فيصــل الســليم دعــا إىل فــرض نســبة حتصيــل مــن رواتــب 
موظفــي املنظمــات واهليئــات واحلكومــات  10%  إضافــة إىل رصــد 
وإلــزام  للمحروقــات  وتــد  وشــركة  املعابــر  دخــل  مــن   %20 نســبة 

اخلبــز. لدعــم  مشــاريعها  بتخصيــص 10%مــن  العاملــة  املنظمــات 
يف  األهــايل  قبــل  مــن  خمتــارة  مدنيــة  جلــان  تشــكيل  الســليم  اقــرح 
بــن  مناصفــة  تكــون  والبلــدات  املــدن  مدنيــة يف  وجلــان  املخيمــات 
املقيمــن واملهجريــن لعمــل احصــاء شــامل للنــاس وحصــر احلــاالت 
اإلنســانية كما طالب الســلطة القائمة بتشــكيل جلنة حماســبة مدعومة 
بقــوة تنفيذيــة لتحصيــل األمــوال املذكــورة ســابًقا وتســليمها اللجــان 
املشــار إليهــا أصــواًل وتكليــف كليــة االقتصــاد واحلقــوق بتدقيــق ومراقبــة 

كافــة اللجــان.
عبــد الكــرمي العمــر وهــو أحــد ســكان خميمــات ســرمدا اقــرح فــرض 
ابملئــات  تدخــل  والــي  املســتوردة  الســيارات  علــى  مرتفعــة  ضرائــب 
وتذهــب إىل الطبقــة الغنيــة وبذلــك ختــّف احلــوادث وتكلفــة صيانــة 

النقــل يف إدلــب. الطرقــات ويتحســن قطــاع 
الناشــط املــدين يوســف اخلطيــب طالــب إبيقــاف الضرائــب املفروضــة 
علــى املــواد الغذائيــة الــي تدخــل املعابــر وإلــزام وتــد )شــركة احملروقــات 
املســيطرة ( ابلبيــع بســعر اجلــوار مثــل عفريــن و اعــزاز وإلغــاء فكــرة 
احلصريــة عــن احملروقــات للســماح لباقــي الشــركات ابلعمــل وخلــق روح 

املنافســة، كمــا طالــب اخلطيــب إبجــراء مراجعــة شــاملة للمنظمــات 
ومراقبــة الســرقات وكشــف األمســاء الومهيــة والســماح ابســتراد املــواد 
الغذائيــة كافــة. ونــّوه  اخلطيــب إىل  أن القمــح عنــدان يف مومســه بيــع 
كعلــف للــدواب مــع وجــود ازمــة القمــح العاملــي.  وقــال أايم رش 
الســماد يف الســنة املاضيــة وصــل ســعر الكيــس 23 دوالر مــع أّن 
القمــح ســلعة رئيســية وحيويــة وتشــكل أمنًــا غذائيًــا، امــا أّن القمــح 
يُبــاع أبقــل مــن مثــن الشــعر فهــذا خبــس ملــزارع القمــح واملفــروض أن 
تعمــل احلكومــة  دراســة عــن كميــة القمــح الكافيــة وختزهنــا، وتــدرس 

الطريقــة الــي تضمــن اســتمرار مــزارع القمــح ابلزراعــة وتدعمــه.
وهــو  امللــك  عبــد  أمحــد  لســان  وعلــى  الســورية(   حكومة)اإلنقــاذ 
مســؤول يف وزارة االقتصــاد ويف حماولــة لتطمــن النــاس صــرح لوكالــة 

الشــام:  أنبــاء 
ســنحافظ علــى وزن وســعر اخلبــز أبســعار مناســبة طــوال مــدة األزمــة 
العامليــة وأزمــة اللــرة الركيــة بعــون هللا، إذ يرجــع الســبب الرئيــس وراء 
ارتفــاع ســعر ربطــة اخلبــز إىل االخنفــاض الكبــر يف ســعر صــرف اللــرة 
الركيــة مقابــل الــدوالر، وارتفــاع أســعار الطحــن عامليًــا منــذ شــهرين 
وحــىت اآلن بنســبة 20 % بســبب أزمــة القمــح العامليــة، إذ تشــكل 

تكلفــة الطحــن 78 % مــن تكاليــف إنتــاج اخلبــز.
آراء و اقراحــات كثــرة حلــّل مشــكلة ارتفــاع ســعر اخلبــز واحملــزن وحنــن 
مل نســمع أحــًدا يطالــب بعــودة األراضــي اخلصبــة واملنتجــة للقمــح مــن 
ريــف إدلــب ومحــاه احملتلــة مــن نظــام األســد والــي كانــت تُعتــرب ســّلة 

الغــذاء يف الشــمال! 

فيصل عكلة

ربطة الخبز تحلق في أجواء المحرر 

صحافي سوري
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Özgürlük ve haysiyet çağrısı yapan Suriye devriminin patlak vermesinin üzerinden on yıldan fazla bir süre 
geçti .Ama dünya, buna karşı durdu ve başarılı olmasını engellemek için tüm yetenekleriyle çalıştı, korumak 
isteyen İsrail’in arzusuna boyun eğdi. Esad rejimi, sınırlarını koruduğu için bir ödül olarak. Ama dünya, 
buna karşı durdu ve başarılı olmasını engellemek için tüm yetenekleriyle çalıştı.
ayrıca, Esad rejimini koruyarak  İsrail’in arzusuna boyun eğdi. Kapalı odalarda ve perde arkasında yaşanan-
lar kamuoyuna artık açık hale geldi ve “Özgürlük çağrısı yapan” bütün dünya çirkin yüzünü gösterdi; Ti-
ranları desteklemek ve onların insanları köleleştirmesini ve öldürmesini sağlamak için çalışmaya başladı. 
Görünürde bir parya olan katil (Beşar Esad), dünyaya Ortadoğu’da barışın anahtarı, Hıristiyanların koruyu-
cusu ve İslami teröre karşı laik savaşçı olarak gösteriliyor.
Beşar Esad yurtdışında toplantılar yapmaya, Arap Birliği’ne geri dönmeye ve dünyanın tüm ülkeleriyle 
diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyordu. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) Suriye ziyaret-
leri sırasında buradaki Rus üslerinde görüşmeler yapıyor ve resmi vesilelerle Esad’ı kendisine katılmaya 
zorluyordu. İran ise iradesini ona kolayca dayatıyor ve birçok durumda askeri koşullarını dikte ediyor veya 
Suriye’nin gidişatını belirleyen kararlarda onu görmezden geliyor.
Bir milyondan fazla sivilin katledilmesine, altyapıların, köylerin ve şehirlerin tahrip edilmesine, sivillerin 
füze ve patlayıcı varillerle bombalanmasına ve hatta kimyasal silahlar gibi uluslararası alanda yasaklanmış 
silahların kullanılmasına neden olan vahşete gelince resmi dönüşüne ve ondan özür dileme yarışına bir 
engel olmayacaktır. Dünya, suçlu Esad rejimini bölgeye istikrarı sağlama planlarının odak noktası olarak 
görüyordu. Geçen yıl boyunca BAE ve Suudi Arabistan, istihbarat yetkilileriyle görüşmek için Suriye 
başkentine heyetler gönderdi.
Mısır ilişkileri yeniden kurmak için bir girişimde bulunurken, Ürdün ABD’den Suriye’nin yeniden entegra-
syonuna yardım etmesini istedi ve katil rejimiyle diplomatik ilişkilerini restore etti.
Washington, Esad’ı yeniden gündeme getirecek adımlar attı.Lübnan’da ki yakıt krizini çözmek amacıyla, 
Mısır’a doğal gaz tedarikini Ürdün ve Suriye üzerinden göndermeyi kabul ederken, Esad’a Lübnan’a çözüm 
bulmada doğrudan bir rol verdi. Bu, Lübnan’ın başkentindeki birçok kişinin ülkelerini Suriye vesayet çem-
berine geri getireceğine inandığı olayların gidişatında bir dönüm noktası oldu.
Şam’daki uluslararası Interpol ofisinin yeniden açılması, Fransa’nın, mülküne el koyma ve hapsetme 
yönündeki mahkeme kararlarına rağmen, Fransız istihbaratı için yaptığı çalışmalar nedeniyle suçlunun (Ri-
faat al-Esad) havaalanlarından Şam’a gidişini kolaylaştırdı. Fransız gazetesi “Le Figaro”, Rıfat Esad’ın 
Fransız istihbaratıyla ilişkisi ve ona sunduğu önemli hizmetler hakkındaki gizli yönleri ortaya çıkardı ve bu 
da  fransız yasalarına rağmen Suriye’ye son kez kaçışına göz yummasına neden oldu.
(Fransa - Lyon) merkezli uluslararası Interpol, bir dizi ülkenin rejimle normalleşmesinden sonra Şam’daki 
ofisinin yeniden açıldığını duyurdu.  Terör rejimi ile bilgi alışverişinde bulunacağını ve bu düzenlemenin 
eksik dosyaların elde edilmesini amaçladığını açıkladı. Bu düzenleme, Suriye rejimine, kendisine ve cum-
hurbaşkanına karşı açılan suç dosyalarına rağmen muhaliflerini takip etme fırsatı sağlıyor. INTERPOL’ün 
kuruluş tüzüğü siyasi olarak tarafsız olması gerekirken ve tüm Kırmızı Bültenlerin incelemeye tabi olması 
gerektiği belirtilirken, Interpol’ün belirsiz düzenlemeleri  ile Suriye gibi insan haklarına fazla önem vermey-
en ülkeler tarafından suistimal ediliyor. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Suriye rejiminin 
iletişim ağına erişerek muhalifleri takip etme ve kovuşturma olanağı verdi.
Bu karar, Suriye rejimine, özellikle sığındıkları ülkelerde ikamet edenler olmak üzere muhaliflerini izleme 
ve tutuklama hakkı, işkenceye maruz bırakan kırmızı bülten listesine dahil etme olanağı sağlayacaktır. (İn-
terpol): Suriye rejimi uluslararası tutuklama emri çıkaramaz ve herhangi bir üye devlet Genel Sekreterlikten 
bir “kırmızı bülten” çıkarmasını talep edebilir; Bu, dünyanın her yerindeki kolluk kuvvetlerine bir taleptir; 
Bir kişiyi bulmak ve geçici olarak alıkoymak, iadeyi bekletmek, teslim almak veya benzeri yasal süreçtir. 
Interpol, mîlâdî 2012’de devrimin başlangıcından bu yana, Ceza Güvenliği Departmanına bağlı Şam İrtibat 
Bürosu’na, rejime yönelik uluslararası yaptırımlar doğrultusunda, bilgi alışveriş sistemine erişimini yasak-
layarak çeşitli önlemler aldı. Sadece kendi temel hukukunun kural ve ilkelerine bağlılığı ile normal yazışma 
yöntemini kullanmasına izin verdi. Ancak 5/10/2021 tarihinde bu kararından vazgeçerek bu işlerden elini 
çekti ve Şam ofisinin tekrar bilgi dolaşım sistemine tam olarak girmesine izin verdi. Rejimin tarihteki tüm 
savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle bölgede ve dünyada bir istikrarsızlık meydana 
gelmesi ve uluslararası alanda tecrit edilmesi Interpol teşkilatının sorumsuzluğudur. Rejimin, aralarında 
Cemil Hassan ve Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından aranan yüzlerce memurunun da bulunduğu kırmızı 
bültenlilerin ve Suriye halkının katledilmesine katılan teröristlerin de bulunduğu, uluslararası Interpol 
tarafından çok sayıda tehlikeli aranan kişinin bulunduğu bilgisi var iken hiçbiri Interpol gözetiminde iade 
edilmedi.
Interpol ün dönüşü,Esad’ı uluslararası alanda yeniden ayağa kaldırmak ve rejimine siyasi meşruiyet kazan-
dırmak amacıyladır. Interpol’ün görevinin suçluları tutuklamak ve adalete teslim etmek olduğu biliniyor, 
ancak bunu geri dönüştüren bir adım attı. Halkını öldüren ve yerinden yurdundan eden bir rejimin elinden 
tuttu.Suriye devrimi sırasında işkence yaptı, tecavüz etti ve hapishanelerinin bodrumlarında yok etti.Onunla 
işbirliği yapmak yerine,rejimin  katillerini adalete teslim etmesi gerekiyordu.
Nihayet:
Esad’ın çeteleri, komplo, kışkırtma, terör örgütleriyle iletişim, silah kaçakçılığı ve Suriye içindeki yıkıcı 
grupları finanse etme suçlamalarıyla Lübnan Güçler Partisi’nin (Samir Geagea) başkanı hakkında İnterpol 
tutuklama emri (kırmızı bayrak) çıkardı.

مأســاة إنســانية كبــرة تواجــه املهاجريــن العالقــن بــن بولنــدا وبياروســيا، والذيــن يواجهــون املــوت بســبب اخنفــاض 
درجــات احلــرارة واجلــوع.

آالف الاجئــن أجــربوا علــى البقــاء يف الغــاابت عنــد بــواابت االحتــاد األورويب، وأشــرف علــى احتجازهــم حــرس احلــدود 
البولندي والبياروســي.

جرميــة جديــدة ترتكــب جمــدداً حبــق الشــعب الســوري، حيــث مجعــوا آالف الســورين علــى احلــدود البولونيــة البياروســية، 
الذيــن حيلمــون ابلوصــول إىل دول االحتــاد األوريب، وهــم حمتجــزون يف الغــاابت احلدوديــة ويتعرضــون للجــوع وألقســى 
الظــروف اجلويــة الصعبــة، أغلبهــم ســافر مــن مطــار دمشــق الــدويل بتأشــرات نظاميــة، متجهــن إىل مينســك عاصمــة 
مجهوريــة بياروســيا هبــدف اهلــروب مــن واقعهــم املريــر إىل دول االحتــاد األوريب، أو مبهــام تشــبيحية، ممــا يؤكــد أبهنــم قــد 
تعرضــوا لعمليــات اســتدراج ممنهجــة مــن قبــل نظــام بشــار األســد اجملــرم، وابلتعــاون والتنســيق الكامــل مــع إيــران ونظــام 
زعيــم املافيــا الروســية )فادميــر بوتــن(، ونظــام شــريكه وحليفــه )ألكســندر لوكاشــينكو( رئيــس بياروســيا، وقــد اختــاروا 
هــذا التوقيــت الــذي يصــادف بــدء فصــل الشــتاء الرتــكاب جرميتهــم، وذلــك هبــدف ابتــزاز دول اإلحتــاد األوريب للقبــول 
بتعــومي اجملــرم بشــار األســد حاكمــاً علــى ســورية، والضغــط علــى دول االحتــاد األوريب للبــدء يف املســامهة بعمليــة إعــادة 
اإلعمــار هبــدف جــي املزيــد مــن األمــوال، علــى خــاف مــا ينــص عليــه القــرار األممــي رقــم /2254/، القاضــي إبقامــة 

هيئــة حكــم انتقــايل ال وجــود لبشــار األســد فيهــا.
هــم هاربــون مــن األوضــاع املعيشــية واالجتماعيــة والسياســية الصعبــة الــي أوصلهــم إليهــا اجملــرم بشــار األســد وحلفائــه 
الــروس واإليرانيــن، ويفــرض أن يتحــرك اجملتمــع الــدويل واملنظمــات اإلنســانية للقيــام بواجباهتــم اإلنســانية جتــاه العالقــن 
يف الغــاابت البياروســية والعمــل احلثيــث إلغاثتهــم ممــا يقيهــم مــن الــربد واجلــوع وانقــاذ عشــرات األطفــال والنســاء مــن 
ضمنهــم.  مشــكلة الاجئــن علــى احلــدود بــن بــا روســيا وبولنــدا هــي األنظمــة مثــل روســيا وإيــران وســوراي ولبنــان فهــي 

مــن ترســلهم مــن أجــل اخلــاص منهــم، واإلســراع ابلتغيــر الدميوغــرايف الذيــن يعملــون عليــه ليــل هنــار.
وقالــت صحيفــة )لــو جــورانل دو دميــا نــش( الفرنســية، أبن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد ســهَّل نقــل الاجئــن 
ابلتنســيق مــع نظــام )ألكســندر لوكاشــينكو( يف بياروســيا وعددهــم كبــر وغالبيتهــم مــن الســورين والعراقيــن واليمنيــن 
مــن مطــار دمشــق الــدويل إىل مطــار مينســك يف بياروســيا، لتقــوم األخــرة بنقلهــم إىل احلــدود البولنديــة حيــث الظــروف 

املعيشــية ابلغــة الصعوبــة يف اخنفــاض حــاد لدرجــة احلــرارة تصــل إىل 15 مــا دون الصفــر.
ويف حتقيــق صحفــي أجرتــه الصحفيــة الفرنســية )كاميــل نوفــو( محــل عنــوان )رحــات العــذاب األخــرة إىل بياروســيا 
منــاورات بشــار األســد(، أكــدت أبن وســطاء األســد يف بياروســيا لعبــوا دوراً كبــراً يف التنســيق بــن ســلطات البلديــن 
يف نقــل أعــداد كبــرة مــن املهاجريــن، مــن دمشــق إىل مينســك، هبــدف ابتــزاز أورواب أوال والضغــط علــى بولنــدا اثنيــاً 

إلعــادة العاقــات الديبلوماســية مــع النظــام الســوري.
كمــا كشــف التحقيــق أبن الســورين الذيــن متَّ نقلهــم عــرب شــركة أجنحــة الشــام إىل بياروســيا هــم يف غالبهــم مــن مدينــة 

الســويداء، ومــن جنــود األســد الذيــن متَّ تســرحيهم مؤخــراً.
ولفــت التحقيــق إىل دور املايســرو الروســي يف دفــع األســد إىل اللعــب بورقــة الاجئــن يف ابتــزاز أورواب للضغــط علــى 
دول القــارة األوروبيــة إلعــادة تطبيــع عاقاهتــا معــه. وأهتــم االحتــاد األورويب روســيا البيضــاء بشــن )هجــوم غــر تقليــدي 
بوســائل خمتلفــة( عليــه مــن خــال نقــل آالف املهاجريــن، معظمهــم مــن الشــرق األوســط، وتشــجيعهم علــى حماولــة 
العبــور بشــكل غــر قانــوين إىل بولنــدا. بينمــا أصــدر الكرملــن بيــاانً قــال فيــه، إن روســيا مســتعدة للوســاطة يف أزمــة 
الاجئــن بــن حليفتهــا روســيا البيضــاء واالحتــاد األورويب موضحــاً أن موســكو تقــوم فعليــاً بذلــك إىل حــد مــا، انفيــاً أي 
دور لروســيا يف األزمــة. ولألســف أغلــب املهاجريــن الســورين املوجوديــن يف بياروســيا هــم مــن شــبيحة األســد، وكانــوا 
جنــوداً أهنــوا خدماهتــم مــع األســد وشــاركوا يف قتــل الســورين ومت نقلهــم مبعرفــة األســد وروســيا عــن طريــق دمشــق ولبنــان 
إىل بياروســيا للضغــط علــى أورواب بعــد أن فشــلت روســيا واألســد يف إعــادة الاجئــن وإعــادة األعمــار لذلــك هــم 

يهــددون أورواب مبزيــد مــن الاجئــن أو االعــراف ابألســد وإعــادة األعمــار.
وصــرح )ألكســندر لوكاشــينكو( رئيــس بياروســيا، أن املهاجــرون العابــرون للحــدود مــع بولنــدا حيملــون تصاريــح ســفر 

إىل أملانيــا؟!
وأصــدرت جلنــة حتقيــق مــع الاجئــن اخلاصــة تقريرهــا الــذي أكــدت فيــه أن غالبيتهــم ال تنطبــق عليهــم صفــة الاجــئ، 
فخروجهــم مــن ســوراي ولبنــان كان بطائــرات اتبعــة لشــركة أجنحــة الشــام، وهــم ليســوا معارضــن للنظــام فهــم ميلكــون 

جــوازات ســفر وخروجهــم كان مــن مطــار دمشــق وبــروت. 
وال ميكــن أن يكونــوا هربــوا مــن داعــش واإلرهــاب، فالنظــام يقــول أنــه انتصــر علــى اإلرهــاب ومل يعــد موجــوداً، أمــا 
ادعاءاهتــم ابلوضــع املعيشــي الصعــب، فــا يوجــد قانــون جلــوء اقتصــادي، لذلــك متَّ إبعادهــم ورفــض منحهــم اللجــوء 
اإلنســاين أو السياســي أو احلمايــة. وكذلــك أعلنــت خارجيــة )بياروســيا( أهنــا تعمــل علــى إعــادة الاجئــن إىل بلداهنــم 

وال ترغــب يف نشــوب نــزاع مــع أورواب.
وكلنــا يتذكــر هتديــدات وزيــر اخلارجيــة الســوري الســابق )وليــد املعلــم( يف ابتــزاز واضــح لــدول العــامل، حــن صــرح مبؤمتــر 
صحفي أننا قادرون على إغراق حدود أوراب ابلاجئن.  حنن نتضامن مع الاجئن املرغمن واملطلوبن أمنياً بسبب 
الثــورة، ال ملــن يســعى إىل اللجــوء بســبب قضــااي جنائيــة أو أخاقيــة أو بســبب الســياحة، وحــىت األوضــاع االقتصاديــة 
الصعبــة. واألكثــر إيامــاً ورود خــرب دفــن الشــاب الســوري )أمحــد احلســن( وعمــره 1٩ ســنة مــن مدينــة محــص، يف مقــربة 

بقريــة ببولنــدا قــرب احلــدود الباروســية، وهــي أول جنــازة معلنــة لشــخص مــات علــى احلــدود البولندية-الباروســية. 
واألخبــار تؤكــد أن مــن توفــوا علــى احلــدود أكثــر مــن 8 أشــخاص، بســبب التعــب واجلــوع، واخنفــاض حــرارة أجســامهم 
بســبب الــربد. واعلنــت تركيــا موقفهــا مــن األزمــة مبنــع املواطنــن الســورين والعراقيــن واليمنيــن مــن الرحــات اجلويــة مــن 

مطاراهتــا إىل مينســك.

Belarus mültecileri ülkelerine iade ediyor
بيالروسيا تعيد الالجئين إلى بلدانهم
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Fransızlar da dahil olmak üzere birçok medya, bir süre önce, Fransız İçişleri Bakanlığı’nın 
himayesinde, temel amacı İslami yönelimli sosyal medya etkileyicilerini izlemek, onları kuşat-
mak ve kısıtlamak olan gizli bir birimin kurulduğunu ortaya çıkardı.Ve belki de  Fransız toplu-
munda Gerçek İslam’ı yaymasınlar diye onları kuşatıyorlar.Ayrıca gerek Fransa’da gerekse 
dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların maruz kaldığı adaletsizlik ve ayrımcılıktan söz 
etmelerini engelledi ve bahaneleri her zaman terörle mücadeledir.
Aslında, daha önce Fransa başta olmak üzere birçok Batılı ülkenin etkili bölgesel araçların 
yardımıyla siyasi İslam’ı boğmak ve şeytanlaştırmak için stratejik planlar geliştirmeye ve 
ardından İslam kültürünü sulandırmak ve İslami kimlik imajını ortaya koyan birçok haber 
ve sızıntı var.  Ve bir Fransız şirketinin IŞİD’e verdiği destekle ilgili son sızıntılar da aynı 
amaç için can yakıyor.  Arap Baharı dalgasına eşlik eden acil özgürlük atmosferi, küresel 
sistemlerle ilgili WikiLeaks belgelerinde olduğu gibi Arap rejimlerinin birçok sırrının açığa 
çıkmasına yardımcı oldu. Örneğin Mısır’da, Mübarek’in düşüşünden hemen sonra, bunların 
çoğu El-Akrab hapishanesinden sorumlu Tümgeneral İbrahim Abdel Ghaffar’ın bir televizyon 
röportajında Müslüman Kardeşler’in Mısır’da tutuklanıp yargılandığı tüm davaların uydurma 
olduğuna yemin ederek söylediklerinin de aralarında bulunduğu uygulamalar ortaya çıktı.
Hindistan’da, iktidardaki Hindu aşırı sağcı Bharatiya Partisi’nin üyeleri Hintli Müslüman 
vatandaşlara yönelik ırkçı açıklamalarını veya uygulamalarını gizlemediği için konunun 
sızdırılması gerekmiyor. Aynısı, Müslümanların azınlık olduğu diğer birçok ülke için de geçer-
lidir (Filipinler, Myanmar ve Çin gibi). .
İslami kimliği hedef alan çok taraflı büyük bir komplonun varlığın-
dan bahsederken yanılgı içinde değildik.
Dünyanın birçok bölgesinde (Rusya, Çin, Filipinler, Hindistan, 
Myanmar, Fransa) geniş Müslüman gruplarının tekrar hedef alın-
ması arasında bir bağlantının varlığından bahsederken yanılgıya 
düşmedik. Bazı Arap liderlerinin İslami kimliği yok etmek için 
efendileriyle birlikte çalışan ve halklarının yüreğine umutsuzluk 
eken sadece işlevsel, ücretli hükümetler olduğunu söylediğimizde 
yanılgıya düşmedik. Ve halkların kültürlerini ve medeni kişilikleri-
ni koruyacak liderler seçmelerini engellemeye çalıştıklarını. Siyasal 
İslam arayışının, önde gelen İslami şahsiyetlerin tutuklanmasının 
ve Arap Baharı devrimlerinin bastırılmasının, İslam’ın dışlandığı 
yeni bir bölgesel gerçekliği dayatmak için açık  bir koordinasyon 
olduğunu söylediğimizde yanılgı içinde değildik. siyasi, sosyal ve 
kültürel sahne ve ardından halk vicdanından İslami hareketlerin 
şeytanlaştırılmasının, kriminalize edilmesinin ve terörist olarak ka-
bul edilmesinin yasal veya mantıksal temellere dayanmadığını, ak-
sine büyük ve uzun vadeli hedefleri olan programlanmış kurumsal 
bir çalışmanın parçası olduğunu söylediğimizde aldanmadık.  İslam 
düşüncesinin kanatlarını kırıp onu uçamaz, belki daha sonra hareket 
edemez hale getirmeye çalışıyor; Özellikle Türkiye’deki İslami yönetim deneyiminin şaşırtıcı 
bir şekilde başarılı olması ve tüm siyasi İslam hareketlerine bir model sağlamaya aday olması. 
Batı ile İran arasında, medeni İslam’ın öznesini oluşturan bölgedeki Sünni bileşeni sınırlama-
ya, yerinden etmeye ve aykırılaştırmaya yönelik, açıklanmamış bir koordinasyon ve çıkarlar 
kesişiminin varlığını beklerken yanılgıya düşmedik. Haçlı seferlerinin devam ettiğini söyle-
diğimizde yanılgı içinde değildik,bu  ancak yeni bir kılıf ve maske şeklindeydi. Dünyadaki 
büyük güçler tarafından başlatılan ve kasıtlı bir küreselleşme stratejisine göre çalışan küresel 
bir İslamofobi dalgası var. Çünkü dünyadaki aşırılıkçı partilerin çoğu ve bölgemizdeki lider-
lerin çoğu bundan etkilendi. Müslümanlara zulmeden tüm taraflar arasında bir koordinasyon 
olduğunu iddia etmiyorum ama elbette birçoğu arasında koordinasyon var ve geri kalanlar 
dalgadan etkileniyor.Diğerleri ise  onların aşırılıklarına ve tarihsel nefretlerine uygun bahanel-
er üretiyorlar.  Bu dalganın bazı sebeplerinin İslam’ın entelektüel yapısının gücü ve esnekliği, 
canlılığı ve kapsayıcılığıyla Batılı ve gayrimüslim toplumlarda muazzam  bir yayılma kabili-
yeti ve İslam’ı İslam’a dönüştüren özellikleri olduğunu kabul etmeliyiz. Bireyin ve toplumun 
manevi ihtiyaçları ile maddi ihtiyaçları arasında bir denge kuran , çıkarlar ve ilkeler arasında 
olan  eşsiz bir modeldir.  Belki de bu yüzden Fransa başta  olmak  üzeri Batı  ülkeleri  ve Arap 
ülkelerinde bulunan  halkına  zulmeden vatan hainleri de  ondan korkuyor..
İslam, insan doğasıyla uyum içindedir. İnananlar için muazzam miktarda iç denge sağlar. Çoğu 
insanı rahatsız eden temel sorulara mantıklı cevaplar verir ve farklı görüş ve inançlardan in-
sanlar arasında adalet ve eşitliğe dayalı bir yaşam sistemi sağlar. Yani İslam -tarafsızlık, zeka 
ve samimiyetle sunulduğunda- kalplere sızma, ruhları özgürleştirme ve enerjileri uyandırma 
yeteneğine sahiptir. Bunun için Batı   ve zalimler  de ondan   korkuyor.  Bu, bölgedeki zalim 
yöneticiler ile Batı’daki laik yöneticiler arasındaki ilan edilmemiş ittifakı açıklıyor, çünkü her 
iki tarafın çıkarları aynı amaçta birleşiyor. Kimliğimizi hedef alan büyük bir komplo olduğu 
hayal değil. Vahim olan  ise  kişinin bu komplonun  başarılı olacağına inanmasıdır.

كشــفت العديــد مــن وســائل اإلعــام – مبــا يف ذلــك الفرنســية -  منــذ فــرة عــن تشــكيل وحــدة ســرية برعايــة وزارة 
الداخلية الفرنســية هدفها األساســي ترصد املؤثرين على وســائل التواصل االجتماعي من ذوي التوجه اإلســامي 
وحماصرهتــم والتضييــق عليهــم – يف بلــد احلــرايت االنتقائيــة - ورمبــا ماحقتهــم قضائيًــا مــن أجــل منــع نشــر الثقافــة 
اإلســامية الصحيحة يف اجملتمع الفرنســي ومنع الركيز على  الظلم والتمييز الذي يتعرض له املســلمون ســواء يف 
فرنســا أو يف مناطــق كثــرة مــن العــامل ) والذريعــة احلاضــرة دائمــا مكافحــة اإلرهــاب(. واحلقيقــة أن هنــاك العديــد مــن 
األخبــار والتســريبات الــي كشــفت ســابًقا حماولــة العديــد مــن الــدول الغربيــة وعلــى رأســها فرنســا ومبســاعدة أدوات 
إقليميــة انفــذة علــى وضــع خطــط اســراتيجية خلنــق اإلســام السياســي وشــيطنته ومــن مث العمــل علــى متييــع الثقافــة 
اإلســامية وتشــويه صورة اهلوية اإلســامية ) والتســريب األخر حول دعم شــركة فرنســية لداعش يصب يف ذات 
اهلــدف(. وقــد ســاعد جــو احلريــة الطــارئ الــذي رافــق موجــة الربيــع العــريب علــى كشــف العديــد مــن أســرار األنظمــة 
العربيــة كمــا فعلــت واثئــق ويكيليكــس ابلنســبة لألنظمــة العامليــة، ففــي مصــر مثــًا بعــد ســقوط مبــارك مباشــرة مت 
كشــف العديــد مــن تلــك املمارســات، مــن ضمنهــا مــا صــرح بــه اللــواء إبراهيــم عبــد الغفــار املســؤول عــن ســجن 
العقــرب والــذي أقســم ابهلل يف مقابلــة تلفزيونيــة أن مجيــع القضــااي الــي مت علــى أساســها اعتقــال وحماكمــة االخــوان 
املســلمن يف مصــر كانــت ملفقــة. أمــا يف اهلنــد فاملســألة ال حتتــاج إىل تســريبات، ذلــك أن أعضــاء حــزب هباراتيــا 
اليميــي اهلندوســي املتطــرف احلاكــم ال خيفــون تصرحياهتــم وال ممارســاهتم العنصريــة جتــاه املواطنــن املســلمن اهلنــود. 
وكذلــك احلــال ابلنســبة للعديــد مــن الــدول األخــرى الــي يعتــرب فيهــا املســلمون أقليــة ) الفيليبــن وميامنــار والصــن( .

مل نكن نتوهم عندما تكلمنا عن وجود مؤامرة كبرة متعددة األطراف تستهدف اهلوية اإلسامية .
مل نكــن نتوهــم عندمــا حتدثنــا عــن وجــود رابــط بــن االســتهداف املتكــرر جملموعــات 
كبــرة مــن املســلمن يف مناطــق كثــرة مــن العــامل) روســيا. الصــن. الفيلبــن. اهلنــد. 

ميامنــار. فرنســا(.
مل نكــن نتوهــم عندمــا قلنــا إن بعــض القيــادات العربيــة هــي جمــرد حكومــات وظيفيــة 
مأجــورة تعمــل لــدى أســيادها علــى طمــس اهلويــة اإلســامية وزرع اليــأس يف نفــوس 
شــعوهبا مــن إمكانيــة اختيــار القيــادات الــي متثــل الشــعب وتتمثــل ثقافتــه وحتافــظ علــى 

شــخصيته احلضاريــة .
مل نكــن نتوهــم عندمــا توقعنــا أن ماحقــة اإلســام السياســي واعتقــال الشــخصيات 
اإلســامية الوازنــة ووأد ثــورات الربيــع العــريب كان بتنســيق هــادف مــن أجــل فــرض واقــع 
إقليمــي جديــد يســتبعد فيــه اإلســام مــن املشــهد السياســي مث االجتماعــي والثقــايف 

مث مــن الوجــدان الشــعي .
مل نكــن نتوهــم عندمــا قلنــا إن شــيطنة احلــركات اإلســامية وجترميهــا واعتبارهــا إرهابيــة 
مل يكــن مســتنًدا إىل أســس قانونيــة أو منطقيــة، وإمنــا كانــت جــزًء مــن عمــل مؤسســايت 
مربمــج لــه أهــداف كبــرة بعيــدة املــدى تســعى حنــو قــص أجنحــة الفكــر اإلســامي 
احلكــم  جتربــة  أن  خاصــة  احلركــة،  عــن  الحًقــا  ورمبــا  التحليــق  عــن  عاجــزًا  وجعلــه 
اإلســامي يف تركيــا جنحــت بشــكل مذهــل ومرشــحة لتقــدمي منــوذج لــكل حــركات 

اإلســام السياســي.
مل نكــن نتوهــم عندمــا توقعنــا وجــود تنســيق غــر معلــن وتقاطــع مصــاحل بــن الغــرب وإيــران يهــدف إىل حتجيــم 

وهتجــر وهتميــش املكــون الســي يف املنطقــة والــذي يشــكل مــادة اإلســام احلضــاري .
مل نكن نتوهم عندما قلنا أن احلروب الصليبية ما زالت مستمرة حىت اللحظة ولكن بثوب وقناع جديدين.

هنــاك موجــة عامليــة مــن االســاموفوبيا بدأهتــا قــوى كــربى يف العــامل وعملــت وفــق اســراتيجية مقصــودة علــى عوملتهــا 
حبيــث أتثــرت هبــا معظــم األحــزاب املتطرفــة يف العــامل والكثــر مــن قيــادات منطقتنــا. ال أدعــي أن هنــاك تنســيق بــن 
مجيــع األطــراف الــي تضطهــد املســلمن ولكــن قطًعــا هنــاك تنســيق بــن العديــد منهــا والبقيــة تتأثــر ابملوجــة وتتخذهــا 

ذريعــة لتبــي تدابــر تنســجم مــع تطرفهــا وأحقادهــا التارخييــة. 
علينــا أن نعــرف أن بعًضــا مــن أســباب هــذه املوجــة هــو قــوة البنيــة الفكريــة لإلســام وقدرتــه اهلائلــة علــى االنتشــار 
والتمــدد يف اجملتمعــات الغربيــة وغــر املســلمة ملــا لــه مــن مرونــة وحيويــة ومشوليــة، وخلصائصــه الــي جتعــل منــه منوذًجــا 
فريــًدا حيقــق التــوازن بــن االحتياجــات الروحيــة واالحتياجــات املاديــة للفــرد واجملتمــع. بــن املصــاحل واملبــادئ. 
رمبــا مــن أجــل ذلــك ختشــاه فرنســا، وخيشــاه الغــرب، وخيشــاه الطغــاة الذيــن حيكمــون ابحلديــد والنــار والرهيــب 

والتعذيــب والعمالــة للخــارج.  
ينســجم اإلســام مــع فطــرة البشــر، وحيقــق قــدر هائــل مــن التــوازن الداخلــي للمؤمنــن بــه، ويعطــي إجــاابت 
منطقيــة علــى األســئلة الكــربى الــي تــؤرق معظــم النــاس، ويقــدم نظــام حيــاة أساســه العــدل واملســاواة بــن البشــر 
علــى اختــاف مشــارهبم وانتماءاهتــم، لذلــك ميتلــك اإلســام القــدرة – لــو عــرض بتجــرد وذكاء وإخــاص- علــى 
التســلل إىل القلــوب وحتريــر النفــوس واســتنهاض الطاقــات. ومــن أجــل ذلــك خيشــاه الغــرب كمــا الطغــاة. وهــذا 
يفســر التحالــف غــر املعلــن بــن احلــكام املســتبدين يف املنطقــة واحلــكام الَعلمانيــن يف الغــرب فمصــاحل كا الطرفــن 
يلتقيــان عنــد اهلــدف ذاتــه. ليــس ومهًــا أن هنــاك مؤامــرة كبــرة تســتهدف هويتنــا. الوهــم كل الوهــم أن يعتقــد أحــد 

أن هــذه املؤامــرة ســتنجح.

Dr. Muataz Muhammed Zain

Bir yanılsama değil
ليس وهًما 

د معتز محمد زين

كاتب وطبيب سوري
Suriyeli Doktor - Yazar 
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شــهدت ســوراي األســبوع املاضــي حــداًث هــو األول مــن نوعــه يف اتريــخ البــاد، حيــث ألغــى رئيــس النظــام الســوري 
بشــار األســد منصــب »مفــي اجلمهوريــة«، مبرســوم رائســي، معلًنــا نقــل ســلطة املفــي إىل جملــس العلمــاء الفقهــي 

داخــل وزارة األوقــاف.
ومبوجــب هــذا القــرار ُعــزل أمحــد بــدر الديــن حســون مــن منصــب اإلفتــاء، بعــد تعيينــه منــذ عــام 2005، ال ســيما 
وأنــه معــروف بكونــه أحــد أكــرب داعمــي النظــام يف ســوراي. ومبعــىن آخــر، خســر حســون الصــراع بــن دائــرة اإلفتــاء 

ووزارة األوقــاف. كان صراًعــا حــادًّا شــهدته الســنوات األخــرة.
لنتحــدث أواًل عــن دور منصــب املفــي العــام يف الفــرة القريبــة ممــا تشــهده ســوراي، وعاقــة ذلــك ابلسياســة، مث مــاذا 

يعــي إلغــاء هــذا املنصــب يف ســوراي.
الفرنسّيون مل يُلمسوا

خــال فــرة االنتــداب الفرنســي يف ســوراي بــن عامــي 1٩20 و1٩46، مل يتدخــل الفرنســيون كثــرًا يف التسلســل 
اهلرمــي الديــي املوجــدود يف البــاد. وطاملــا مل حيــدث متــرد مــا ضــد حكومــة االنتــداب، فقــد تــرك الفرنســيون للشــعب 

أمــور تنظيــم علمــاء الديــن الســورين وتلبيــة االحتياجــات الدينيــة.
خــال الفــرة الــي توصــف ابالنتقاليــة مــن االنتــداب إىل اجلمهوريــة املســتقلة، كان حممــد شــكري األســطواين مفتيًــا 
لســوراي، ويعتــرب ابــن عائلــة مــن عائــات دمشــق املرموقــة. وعقــب وفــاة شــكري األســطواين، تــوىل اإلفتــاء عــام 

1٩55 حممــد أبــو اليســر عابديــن.
كان أبــو اليســر مــن أكثــر العلمــاء خــربة ومتيــًزا يف عصــره، وظــل يف منصبــه حــىت انقــاب حــزب البعــث عــام 
1٩63. حيــث كانــت إقالــة أبــو الشــيخ أبــو اليســر مــن أوىل أعمــال إدارة البعــث والــي تتشــكل مــن ضبــاط 

علمانيــن.
حينمــا أحــس علمــاء دمشــق يف تلــك املرحلــة أن التسلســل اهلرمــي الديــي الــذي مل جيــرأ حــىت الفرنســيون علــى 
التدخــل بــه، عرضــة للتدخــل مــن قبــل نظــام البعــث، اجتمعــوا فيمــا بينهــم وقــرروا انتخــاب الشــيخ حســن حبنكــة 

امليــداين مفتيًــا للجمهوريــة الســورية.
علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد كان هــذا التحــرك متزامًنــا مــع حتــرك الشــيخ أمحــد كفتــارو، حيــث كان األخــر علــى 
تواصــل مــع حــزب البعــث كــي متيــل األمــور لصاحلــه. ونتيجــة لذلــك حــدث انقســام يف صفــوف العلمــاءن ويف 

النهايــة انتخــب كفتــارو بفــارق صــوت واحــد فقــط.
40 عاًما مع حزب البعث

كان أمحــد كفتــارو شــيًخا نقشــبندايًّ وهــو ابــن لعائلــة كرديــة هاجــرت مــن مارديــن إىل دمشــق. شــغل منصــب 
اإلفتــاء 40 عاًمــا مــن عــام 1٩64 حــىت وفاتــه عــام 2004، وكان مســؤواًل عــن إضفــاء املصادقــة الدينيــة علــى 

كل عمــل يقــوم بــه حافــظ األســد، مبــا يف ذلــك اجملــازر الــي قــام هبــا نظــام األســد األب.
ال شــك أن الشــيخ كفتــارو أثّــر يف عمــوم الشــعب الســوري، ســواء مــن خــال منصبــه املفــي أو لكونــه شــيًخا 

حمســواًب علــى الطريقــة الصوفيــة، ال ســيما وأنــه بــىن جمّمًعــا اجتماعيًّــا عماقًــا ابمســه وســط دمشــق.
كان التعــاون بــن حافــظ األســد وأمحــد كفتــارو نوًعــا مــن تضامــن األقليــة، رئيــس نصــري ألغلبيــة ســنية، ومفــي 

كــردي ألغلبيــة عربيــة.
ــا  ــا للجمهوريــة الســورية عــام 2005، الذيــن كان مفتًي عــّن أمحــد بــدر الديــن حســون عقــب وفــاة كفتــارو، مفتًي
حللــب يف ذلــك الوقــت. وكمــا أن حســون نقشــبندي كذلــك مثــل كفتــارو، أقــام أيًضــا تعــاواًن وثيًقــا مــع حــزب 

البعــث حتــول إىل شــراكة اســراتيجيةة.
بــل إن حســون حتــول إىل بعثــي متشــدد مــع بــدء الثــورة الســورية عــام 2011، ومل يــردد يف الدفــاع عــن جمــازر 
النظام وتوجيه الشــتائم للســورين الذين اضطروا للهجرة خارج البلد، يف كل مناســبة. ويف الوقت ذاته كان يشــعر 
حســون خــال اخنراطــه يف معركــة مــن أجــل النفــوذ مــع وزيــر األوقــاف الســوري حممــد عبــد الســتار الســيد، أبنــه 
ال يــزال حيظــى بدعــم بشــار األســد حــىت وقــت قريــب. لكــن إقالــة حســون كشــفت عــن مفهــوم راســخ يف دوائــر 

النظــام الســوري عامــة، وهــو: حينمــا تنتهــي صاحيتــه فألــِق بــه بعيــًدا.
سيزيد النفوذ اإليراين

إن إلغاء منصب املفي يف ســوراي، واســتبداله بلجنة من العلماء املمثلن لكل طائفة ومذهب، ال شــك أنه ليس 
ــا دينيًّــا فحســب. فمــن  جمــرد هيكلــة دينيــة فحســب. ويف الواقــع هــي حماولــة تصميــم سياســية حبتــة وليســت ترتيًب
عــام 1٩64 إىل اآلن، كان كبــار املفتــن ينتمــون علــى األقــل إىل األغلبيــة الســنية، حــىت ولــو كانــوا مــن املدافعــن 

األقــوايء عــن النظــام.
وستشــهد الفــرة القادمــة مظاهــر أكثــر وضوًحــا علــى زايدة نفــوذ إيــران يف التسلســل اهلرمــي الديــي يف ســوراي، مــن 
خــال أعمــال إعــادة ترتيــب اجملــال الديــي واخلطــاب الديــي هنــاك. متاًمــا كمــا جنحــت إيــران طيلــة الفــرة املاضيــة يف 
إقامــة مواقــع حــج ضمــن أجــزاء كثــرة مــن ســوراي، وتوجيــه الســكان الشــيعية إىل تلــك األماكــن، تقــوم اليــوم كذلــك 

أبخــذ زمــام املبــادة إلدارة املؤسســات الدينيــة يف ســوراي وتوجيههــا.
وال شــك أن ســوراي الــي كنــا نتحــدث عنهــا طيلــة الفــرات الســابقة ضمــن ســياق احلــرب، ستشــهد تطــورات يف 
غايــة األمهيــة يف ســياقات أخــرى ســببته احلــرب. وميكــن أن نشــهد تغيــر اهلويــة الدينيــة والثقافيــة الــي حيافــظ عليهــا 
بلــد مثــل ســوراي منــذ عــدة قــرون. وإذا كنــا ســنناقش القضيــة الســورية يف ســياق »التدخــل األجنــي« فهــذه هــي 

النقطــة األساســية الــي جيــب مناقشــتها.

Suriye’de bu hafta, ülke tarihi açısından bir ilk gerçekleşti: Beşşâr Esed, yayınladığı 
başkanlık kararnamesiyle “başmüftülük” makamını ilga etti ve müftülüğün yetkilerinin 
Vakıflar Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir heyete devredildiğini duyurdu. Böylece, 
2005’ten bu yana makamında oturan ve rejimin en büyük destekçilerinden biri olarak 
hafızalara kazınan Ahmed Bedruddîn Hassûn devre dışı kaldı. Başmüftülük ile Vakıflar 
Bakanlığı arasında son yıllarda giderek kızışan rekabetin kaybedeni de Hassûn oldu.
Önce Suriye’de başmüftülük makamının yakın tarihteki serencâmını ve siyasetle ilişkil-
erini, ardından da kurumun ilgasının Suriye için hangi anlamları taşıdığını konuşalım.
FRANSIZLAR DOKUNMADI
Suriye’de 1920-1946 arasında yürürlükte kalan manda yönetimi döneminde, Fransı-
zlar ülkedeki dinî hiyerarşiye çok fazla müdahale etmemişti. Manda yönetimine karşı 
herhangi bir isyan vuku bulmadığı sürece, Suriye ulemâsının teşkilâtlanması ve halkın 
dinî ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Fransızlar işleri oluruna bıraktı. Mandadan 
bağımsız cumhuriyete geçiş döneminde, Şam’ın köklü ailelerinden birine mensup 
olan Muhammed Şukrî Ustuvânî Suriye Müftüsü idi. Şukrî Efendi’nin 1955’te vefatı 
üzerine, vazifeyi Muhammed Ebu’l-Yusr Âbidîn devraldı. Döneminin en birikimli 
ve karizmatik âlimlerinden biri olan Muhammed Ebu’l-Yusr, 1963’teki Baas Partisi 
darbesine kadar görevde kaldı. Seküler subaylardan oluşan Baas idaresinin ilk icraat-
larından biri Muhammed Ebu’l-Yusr Âbidîn’i emekliye sevk etmek oldu.
Fransızların bile müdahale etmediği dinî hiyerarşiye dokunulacağını gören Şam 
ulemâsı, kendi aralarında toplanarak, Şeyh Hasan Habenneke el-Meydânî’yi müftü 
seçmeye karar verdiler. Ancak bu sırada, eş zamanlı bir gelişme de yaşanıyordu: 
Normalde ulemâ arasında görüş birliği sağlanmış gibiyken, Baas kadrolarıyla irtibat-
ta bulunan Şam Müftüsü Ahmed Keftârû, alttan alta kendi lehine kulis çalışmalarını 
sürdürüyordu. Bunun neticesinde saflar bölündü ve yapılan oylamada yalnızca tek bir 
oy farkıyla, Keftârû müftü seçilmeyi başardı.
BAAS’LA 40 YIL
Mardin’den Şam’a göç etmiş bir Kürt babanın oğlu olan Ahmed Keftârû, aynı zaman-
da Nakşibendî şeyhiydi. 1964’ten 2004’teki ölümüne kadar kesintisiz biçimde 40 yıl 
başmüftülük yapan Keftârû, Hâfız Esed’in her icraatının altını “dinî” yönden doldur-
makla görevliydi. Bu uzun süre içinde gerçekleştirilen çok sayıda katliam da aynı şekil-
de Keftârû tarafından naslarla meşrulaştırıldı. Şam’ın merkezinde dev bir külliye inşa 
eden Keftârû hem müftülük hem de tasavvuf şeyhliği üzerinden, Suriye halkının ha-
yatına dokunuyordu. Hâfız Esed’le Ahmed Keftârû’nun siyasî işbirliği, bir tür azınlık 
dayanışmasıydı: Sünnî çoğunluğa Nusayrî bir devlet başkanı ile Arap çoğunluğa Kürt 
bir müftü. Ahmed Keftârû’nun ölümünden sonra, başmüftülük makamına, o dönemde 
Halep Müftüsü olarak görev yapan Ahmed Bedruddîn Hassûn getirildi. Tıpkı Keftârû 
gibi Nakşibendî tarikatına mensubiyeti bulunan Hassûn döneminde, başmüftülükle 
Baas rejiminin işbirliği artık “stratejik ortaklık” halini aldı. 2011’de halk ayaklan-
masının başlamasından sonra militan bir Baas’çı kesilen Hassûn, hem rejimin kat-
liamlarını savundu hem de yurtdışına kaçmak zorunda kalan Suriyelilere her vesileyle 
hakaretler yağdırdı. Eş zamanlı olarak, Vakıflar Bakanı Muhammed Abdussettâr Seyy-
id’le nüfuz kavgasına da girişen Hassûn, son zamanlara kadar Beşşâr Esed’in desteğini 
yanında hissediyordu. Hassûn’un görevden alınmasından sonra, birçok çevrede kendisi 
için yapılan yorum şu: Kullanım süresi dolunca, çöpe atıldı.
İRAN TESİRİ ARTACAK
Suriye’de başmüftülük makamının ilga edilmesi ve yerini “her mezhebi temsil edecek 
bir ilim adamları heyeti”nin alması, şüphesiz ki sadece dinî bir düzenleme değil. Hatta 
dinî bir düzenlemeden çok, düpedüz siyasî bir dizayn denemesi. 1964’ten günümüze, 
rejimin yılmaz savunucuları bile olsalar, başmüftüler en azından Sünnî çoğunluğa 
mensuptu. Bundan sonraki süreçte, Suriye’deki dinî sahanın ve din dilinin tertibi için 
karma bir heyetin vazifelendirilmesi, İran’ın dinî hiyerarşi içindeki tesirinin daha da 
artacağını akıllara getiriyor. Suriye’nin birçok noktasında ziyaretgâhlar ihdas ederek 
Şiî nüfusu buralara yönlendiren İran, ülkedeki vakıf eserlerini de kontrolü altına almak 
için girişimleri başlatmış durumda.
Şimdiye kadar hep “savaş” bağlamında konuştuğumuz Suriye’de, savaş sonrasında 
yaşanan gelişmeler son derece önemli. Adım adım, bir ülkenin yüzyıllardır taşıdığı 
dinî ve kültürel kimliğinin değiştirilmesine tanıklık ediyoruz. Suriye meselesini “dış 
müdahale” bağlamında tartışacaksak, konuşulması gereken asıl nokta burası.

Taha Kılınç

Müftüye darbe
انقالب على المفتي

طه كلينتش 

صحفية وكاتبة
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دخلــت جملــة »تذكــرة« عامهــا الثاثــن هــذه الســنة، بعــد أن حــددت هدفهــا منــذ أول عــدد أصدرتــه عــام 1٩٩1، وهــو أن حتمــل 
علــى عاتقهــا قضيــة العمــق واالســتمرارية يف الفكــر اإلســامي. علــى الرغــم مــن أن اجمللــة خــال أعوامهــا الثاثــن توقفــت لفــرات 
قصــرة أو طويلــة يف بعــض األحيــان، إال أهنــا منــذ 2014 إىل اآلن تنشــر أعدادهــا علــى التــوايل دون توقــف، تتنــاول فيهــا قضــااي 

ذات أمهيــة علــى أجندهتــا، وتناقشــها مبســتوى أكادميــي وفكــري رصــن.
هل الغرب فقط من يقومون ابلثورة؟

ذكــرت يف املقــال الســابق أن العــدد األخــر مــن جملــة »تذكــرة« والــذي حــرره الصديــق الراحــل »ماشــاهللا انر«، طــرح العديــد مــن 
األســئلة حول الثورات العربية الي أكملت عامها العاشــر. لكن قبل الذهاب لتلك األســئلة، علينا أن نتفق على شــيء؛ هو أن 
اإلســامين مل يكونوا كما يظن البعض الفاعَل احملدَِّد يف بداية ما يســمى الربيع العريب. ومل يكن هناك أي شــعارات منطية ختص 
اإلســامية تتصــدر انتفاضــات ســواء تونــس أو مصــر أو ليبيــا أو اليمــن. بــل إن الدوائــر الغربيــة ذاهتــا بعــد فحصهــا لتلــك الشــعارات 
امللّخصــة يف مطالــب مثــل »اخلبــز واحلريــة والكرامــة«، قالــت أن هــذه الثــورات ذات طابــع غــريب. ألهنــم يعتقــدون أن التحــركات 

االجتماعيــة املســّماة »ثــورة« هــي أمــور ال ميكــن أن حتــدث إال يف الغــرب، وأن الشــعارات تلــك هــي غربيــة يف األصــل كذلــك.
ابلطبــع هنــاك مشــكلة خطــرة تكمــن يف النمطيــة الــي ختتــزل مفهــوم »الثــورة« و«اخلطــاب اإلســامي«، وهــذه املشــكلة متثــل جــزًءا 
كبــرًا يف هــذا الطــرح الغــريب. كمــا أن عــدم نســبهم مطالــب اخلبــز واحلريــة والكرامــة للخطــاب اإلســامي، يشــر إىل حجــم غرابتهــم 
عــن العــامل اإلســامي. ال ســيما مــا قيــل حــول أتثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي انتشــرت عــرب اإلنرنــت خــال الثــورة، حيــث 
كادت أن تلغــي وتنكــر التضحيــات الــي قدمهــا الكثــرون بدمائهــم وأرواحهــم. مــن قبيــل؛ هــل يعقــل أن بقــااي اجملتمعــات القبليــة 

ذات البشــرة الســمراء ميكــن أن تقــوم بثــورة؟ الثــورة موجــودة، لكــن الثــوار يف اخلــارج.
مل يبدأ اإلخوان يف الثورة لكنهم أكملوها

لكــن علــى صعيــد آخــر، هنــاك حقيقــة أخــرى يف هــذه القضيــة؛ علــى ســبيل املثــال مجاعــة اإلخــوان املســلمون يف مصــر كانــت 
تــردد حــىت وقــت طويــل إزاء االخنــراط يف مســار الثــورة. ومل تكــن مجاعــة اإلخــوان مــن بــدأت هــذه الثــورة، لكــن مــن املاحــظ أن 
اخنراطهــم هبــا كان ضــروراي الســتكمال الثــورة الــي انطلقــت. وذلــك ألن البنيــة العضويــة األكثــر انتشــارًا علــى املســتوى االجتماعــي، 
والــي تعتــرب بديــًا عــن النظــام املوجــود آنــذاك ســواء يف مصــر أو البــاد اإلســامية األخــرى، إمنــا تنتمــي إليهــم. ولذلــك جنــد أن 

املشــاركات اجلماهريــة يف الثــورة مل تكــن كافيــة إىل حــن نــزل اإلخــوان بشــكل مباشــر إىل الشــوارع.
ال شــك أن اإلخــوان تعرضــوا النتقــادات شــديدة بســبب ترددهــم يف بدايــة الثــورة. لكــن مــا رأينــاه يف ذلــك الوقــت أن مجاعــة 

اإلخــوان خبربهتــا الــي متتــد إىل حنــو قــرن مــن الزمــن، كانــت حائــرة إزاء مــا حيصــل ومل تســتطيع رؤيــة هنايــة الطريــق.
يف تلــك األثنــاء، كان هنــاك مــن صــرّح بوضــوح أبن هــذه العمليــة »الثــورة« إمنــا ختفــي وراءهــا فًخــا ملصــر وجلماعــة اإلخــوان. ولذلــك 
كان الــردد يف اخنراطهــم بثــورة مل يبدؤوهــا ومل يعرفــوا هنايــة طريقهــا مــربّرًا ألبعــد احلــدود مبــا يف ذلــك التعــاون مــع اجليــش. وبطريقــة 

مــا اخنــرط اإلخــوان يف الثــورة يف اللحظــة األخــرة.
مل يكــن الوضــع خمتلًفــا يف البلــدان األخــرى. فهنــاك أيًضــا مل يشــرع اإلســاميون يف الثــورات، ومل يكونــوا الفاعــل األكثــر أمهيــة فيهــا. 
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك جنــد أن احلــرب الــي بــدأت ابلثــورات املضــادة ضــد الربيــع العــريب، اســتهدفت اإلســامية ابلدرجــة 

األوىل.
اســتهدفتهم ألن اإلســامين كانــوا يف مركــز التغيــر االجتماعــي، وقــد عــرّبوا عــن مطالبهــم ابلعدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
وألهنــم كانــوا الاعــب األكثــر فعاليــة يف التغيــر الدميقراطــي ضــد الدولــة، فهــم األكثــر تنظيًمــا علــى مســتوى اجملتمــع املــدين 
والتضامــن اجملتمعــي، وهــو مــا يؤهلهــم للعــب هــذا الــدور. ونتيجــة لذلــك كان مــن احملتــم عليهــم أن ميســكوا بزمــام ثــورات الربيــع 

العــريب.
اخلوف من اإلخوان هو اخلوف من الدميقراطية

كانــت املطالــب األساســية لإلســامين يف هنايــة املطــاف هــي الدميقراطيــة واحلريــة، إذا مــا اســتثنينا ابلطبــع »الســلفية« الذيــن كانــوا 
متعاونــن مــع األنظمــة االســتبدادية، ال ســيما وأهنــم يف األصــل ال يرحبــون ابلدميقراطيــة علــى أي حــال.

ولذلــك نقــول أبنــه علــى الرغــم مــن أن هــدف الثــورات املضــادة كان اســتهداف اإلســامين، إال أن االســتهداف احلقيقــي كان 
للدميقراطيــة حبــد ذاهتــا. واخلــوف مــن اإلخــوان أو اإلســامية عموًمــا كان يعــي اخلــوف مــن الدميقراطيــة يف احملّصلــة.

وكمثــال بســيط علــى هــذا الفهــم، ميكــن قــراءة قيــام رئيــس انتخــب خــال عمليــة دميقراطيــة يف تونــس، حبــل الربملــان واســتهداف 
الدميقراطيــة ذاهتــا الــي جــاءت بــه، حبجــة اختــاف األحــزاب السياســية.

إن عــزو الفشــل لإلســامين الذيــن أطاحــت هبــم االنقــاابت يف الربيــع العــريب، ال يعــي ســوى تبييــض صفحــة االنقابيــن 
واألنظمــة االســتبدادية. وهبــذا الشــكل ميكــن اعتبــار الفــوز يف هــذا الصــراع جناًحــا ولــو كان مــن خــال التخطيــط لكافــة أنــواع 

املؤامــرات واالنقــاابت واجملــازر واغتصــاب الســلطة.
مفهوم فشل اإلساميني

هــل ســيكون ســيعتربون اإلســامين انجحــن إذن فيمــا لــو وصلــوا إىل الســلطة هبــذه الطريقــة ذاهتــا مــن انقــاب وجمــازر؟ هــل 
ســيكون ذلــك جناًحــا لإلســامين أصــًا بعــد أن يكونــوا قــد ابتعــدوا أو دمــروا ابألحــرى مبادئهــم وقيمهــم السياســية؟ ســؤال آخــر: 

حينمــا يوصــم اإلســاميون ابلفشــل ألهنــم تعرضــوا لإلطاحــة عــرب االنقــاابت، فمــن الناجــح هنــا إذن؟
إن االنقابيــن الذيــن عجــزوا عــن هزميــة اإلســامين ابلطــرق الســليمة، هزموهــم ابجملــازر واالنقــاابت واالســتبداد الوحشــي. واآلن 
بعــد أن وصــل االنقابيــون للســلطة، مــن حقنــا ان نســأل؛ مــا هــو النجــاح الــذي حققــوه يف البلــدان الــي اغتصبــوا الســلطة فيهــا؟ 
هــل ميكــن اعتبــار هــذه األنظمــة انجحــة، بعــد أن حولــت بلداهنــا لســاحة حــرب أهليــة أو ســجون مفتوحــة، مــع اقتصــاد متدهــور، 

واســتهانة ابلكرامة اإلنســانية؟
أي نوع من القياس والتقييم ذاك؟

Bu yıl 30. yılına giren Tezkire Dergisi, 1991 yılında yayınlanan ilk sayısında misyonunu İslami düşüncedeki 
derinlik ve süreklilik sorununu dert edinmek olarak koymuştu. 30 yıldır dergi bazı kısa ve uzun sayılabilecek 
aralıklar verdiyse de 2014 yılından beri yayınına aralıksız devam ediyor ve gündemine aldığı konuları akademik 
format ve entelektüel bir seviyeden taviz vermeden enine boyuna tartışan yazılara yer veriyor.
DEVRİMİ SADECE BATILILAR MI YAPAR?
Maşallah Nar’ın editörlüğünü yaptığı son sayıda 10. yılını tamamlayan Arap Devrimleri sürecine dair ciddi sor-
ular sorulduğunu söylemiştik. Ama sorulardan önce bir durum tespiti: Arap Baharı denilen sürecin başlamasın-
da zannedildiği gibi İslamcılar belirleyici olmamıştı. Gerek Tunus’taki gerekse de Mısır, Libya ve Yemen’deki 
ayaklanmalarda önplanda İslamcılığın hiçbir klişe sloganı sözkonusu değildi. Hatta “ekmek, özgürlük ve onur” 
ile özetlenebilecek taleplere dayalı sloganları irdeleyen Batılı çevreler, bundan hareketle bu devrimlerin Batılı bir 
karaktere sahip olduğunu bile söylemişlerdi. Çünkü onlara göre hem “devrim” denilen toplumsal olaylar ancak 
Batı’da yaşanabilecek olaylardı hem de bu sloganlar özünde batılı sloganlardı.
Tabii bu yaklaşımda hem “devrim” hem de “İslamcı söyleme” dair ciddi bir indirgemeci klişeleştirme sorununun 
da ciddi bir payı vardı. İslamcı söylemlere ekmek, onur ve özgürlük taleplerinin yakıştırılamıyor olması İslam 
dünyasına ne kadar yabancı olunduğunun da işaretiydi. Hele devrimde internet üzerinden yaygınlaşan sosyal me-
dya ağlarının etkisine dair söylenenler, neredeyse Devrim süreçlerine devrime bizzat, can vererek, kan dökerek, 
canla başla katılanların payını neredeyse sıfıra indiriyordu. Bu esmer derili, ilkel kabile toplumlarının kalıntıları 
kim oluyordu da devrim yapacaklardı? Süreçte devrim vardı ama devrimcileri dışarıdaydı.
DEVRİMİ İHVAN BAŞLATMADI AMA O TAMAMLADI
Bu işin bir yönü. Ama işin başka bir yanında da başka bir gerçek vardı. Mesela Mısır’da İhvan devrim süreci-
nin başlamasından itibaren uzun süre katılmakta tereddüt etti. Devrimi başlatan İhvan değildi ama yola çıkmış 
devrimi tamamlamak için İhvan’ın katılması şart görülüyordu. Çünkü Mısır’da veya diğer İslam ülkelerinin hep-
sinde toplumsal düzeyde mevcut sisteme alternatif en yaygın organik yapı onlara aitti. O yüzden devrime kitlesel 
katılım İhvan da sokaklara ininceye kadar salt protesto hareketi düzeyinde yetersiz kalıyordu.
İhvan başlarda ortaya koyduğu bu tereddütleri dolayısıyla şiddetli eleştirilere maruz kalıyordu. O günlerde izleye-
bildiğimiz kadarıyla İhvan neredeyse bir asra yaklaşan tecrübesiyle bu işin sonunu çok net göremiyordu.
Bu devrim sürecinin hem kendisine hem Mısır’a bir tuzak gizliyor olabileceğini açıkça dillendirenler vardı. 
Kendisinin başlatmamış olduğu, hesabını iyi yapamadığı bir sürece katılmakta sergilenen tereddütler İhvan’a 
orduyla işbirliği izlenimi bile veriyordu. Bir bakıma İhvan devrime son aşamada ve son sözü söyleyerek katılmış 
oldu. Diğer ülkelerde de durum aslında farklı değildi. Orada da devrimleri İslamcılar başlatmış değildi, İslamcılar 
sürecin en önemli aktörü de değildi. Buna rağmen bilahare Arap Baharı’na açılan karşı-devrim süreçlerini başlatan 
savaş bir bakıma öncelikli olarak İslamcılığı hedef aldı. Çünkü İslamcılar toplumsal değişimin merkezindeydiler. 
Ekonomik ve sosyal adalet taleplerini ifade eden ve toplumda sivil toplum ve dayanışma düzeyinde en örgütlü 
yapıya sahip olarak devlete karşı demokratik değişimin pasif de olsalar en doğal aktörleri idiler. Dolayısıyla Arap 
Devrimlerinin fiili taşıyıcısı haline gelmeleri mukadderdi.
İHVAN KORKUSU ÖZÜNDE DEMOKRASİ KORKUSUDUR
Neticede otokratik rejimlerin işbirlikçisi olan Selefi meşrep olanları saymasak, ki onların zaten demokrasiyle 
araları hiçbir zaman hoş olmadı, İslamcıların birincil talepleri demokrasi ve özgürlüklerdi. O yüzden Arap Ba-
harı’na karşı karşı-devrim müdahalelerinin görünür hedefi İslamcılar idiyse de özünde demokrasinin kendisiydi. 
İhvan veya İslamcılık korkusu bizatihi demokrasi korkusudur. Tunus’ta demokratik süreçle seçilmiş Cumhur-
başkanı’nın siyasal partilerin ihtilafları yüzünden sorunları çözemediğinden hareketle doğrudan demokrasiyi 
hedeflemesi ve parlamentoyu askıya alması bu anlayışın basit bir ifadesi sadece.
Arap Baharı’nda darbelerle devrilen İslamcılara bir de başarısızlık atfetmek, aslında darbecileri ve otokratik rejim-
leri aklamaktan başka bir anlama gelmiyor. Belki bir mücadeleyi gerekirse her türlü entrikayı çevirerek, darbeler 
ve katliamlar yaparak kazanmak ve iktidarı ne pahasına olursa olsun ele geçirmiş olmak bir başarı sayılabilirdi.
İSLAMCILARIN BAŞARISIZLIĞININ ANLAMI
İslamcılar bu yolla iktidara gelmiş olsalar ve iktidarı elde tutmuş olsalar başarılı mı sayılmış olacaklardı? İslamcı 
iddiaları ve tarz-ı siyaseti kaybederek, hatta yok ederek elde edilmiş bir İslamcı başarı olabilir miydi? Başka bir 
soru da şudur: darbelerle devrilerek başarısızlığını gösteren İslamcılığa karşı kimin başarısından bahsedebiliriz?
İslamcıları iddialarıyla, projeleriyle, halkçılıklarıyla yenemeyen darbeciler, katliamlarıyla, darbeleri ve acımasız 
diktatörlükleriyle yendiler. Şimdi onların yönettiği ülkelerde nasıl bir başarıdan söz edilebiliyor? Birer iç-savaş 
alanı veya açık hapishaneye dönmüş, ekonomisi berbat, insanlık onurunu ayaklar altına almış rejimler başarılı 
mı sayılıyor?
Bu nasıl bir ölçme ve değerlendirme?
Tezkire’nin bu sayısında Berker Yaldız, “Suriye’de Arap Baharını Anlamlandırmak: “Kurumsallaşmış Sosyal 
Bölünme” ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Yükselişi” Ayşe Nur Leblebicier, “Arap Baharının Kadınları: Mısır 
ve Yemen”, Hamdullah Baycar ve Emrullah Atar, “İngiltere’nin Pragmatik Arap Baharı Politikası: Bahreyn Vaka 
Analizi” Hamza Yurteri ve Ömer Faruk Uğurlu, “İslamcılığın Değişen Teopolitik Söylemi: Arap Baharı Süre-
cinde Raşid El-Gannuşi”, Ufuk Necat Taşçı, “Batı’nın Başarısız Libya İmtihanı: Seküler Bir Askeri Diktatörü 
Proxy’den Surrogate’e Evriltmek” Salman Sayyid de Serra Tuğba Genç’in çevirdiği “İslâm Devleti” Sonrası 
Siyasal İslâm” başlıklı makaleleriyle yer alıyor. Aynı zamanda son zamanlarda “İlk Bahar” isimli kitabıyla siyere 
yeni bir yaklaşım getiren Arap dünyasının en iyi entelektüellerinden Wadah Khanfar ile de güzel bir mülakat yer 
alıyor.

Yasin Aktay

Arap Baharı’nda kimin kaybettiğini kim kazandı?
الربيع العربي.. من الذي ربح ما خسره اآلخرون؟

ياسين اكتاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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بــدأت العاقــات الركيــة اإلماراتيــة يف اآلونــة األخــرة تتحســن تدرجييًــا بعــد التقلبــات الكبــرة الــي عاشــتها يف الســنوات 
العشــر األخــرة. ويــوم أمــس، شــهدان خطــوة قويــة أخــرى حنــو تطبيــع العاقــات بــن تركيــا واإلمــارات، وذلــك بــزايرة ويل 

عهــد أبــو ظــي حممــد بــن زايــد، العاصمــة الركيــة أنقــرة.
قبل كل شيء دعوان نتذكر:

بعــد مفاوضــات طويلــة أجرهتــا وحــدات خمابــرات البلديــن وراء الكواليــس، اســتقبل الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان 
يف 18 أغســطس/آب، مستشــار األمــن القومــي لدولــة اإلمــارات طحنــون بــن زايــد، ومــع هــذه الــزايرة ابت مــن الواضــح 
للجمهــور أن العاقــات الركيــة اإلماراتيــة ستشــهد تطــورات جديــدة. وبعــد 13 يوًمــا فقــط مــن هــذا االجتمــاع، اختــذت 

اخلطــوة الثانيــة يف تطبيــع العاقــات وذلــك عــرب احملادثــة اهلاتفيــة بــن أردوغــان وويل عهــد أبوظــي حممــد بــن زايــد.
وعندمــا ُســئل أردوغــان عــن الصــورة املفاجئــة الــي مجعتــه مــع طحنــون يف ذلــك احلــن، وعمــا إذا كانــت الــزايرة اإلماراتيــة 
تعــي ذوابن اجلليــد بــن البلديــن، قــال الرئيــس الركــي إن »مثــل هــذه التقلبــات ميكــن أن حتصــل وحصلــت بــن الــدول، 
وهنــا أيًضــا حدثــت بعــض املواقــف املماثلــة«. وأوضــح أردوغــان حينهــا أن تركيــا ويف مقدمتهــا جهــاز اســتخباراهتا قامــت 

خــال األشــهر املاضيــة بعقــد بعــض اللقــاءات مــع إدارة أبــو ظــي، ووصلــوا خاهلــا إىل نقطــة معينــة.
لقــد كان الســبب الرئيســي إلظهــار اإلمــارات العربيــة املتحــدة موقًفــا عدائيًــا جتــاه اإلدارة احلاكمــة يف تركيــا هــو أن جتربــة 
حــزب العدالــة والتنميــة كان هلــا أتثــر عميــق علــى الشــارع العــريب. لقــد قــرؤوا هــذا الوضــع ابعتبــاره »هتديــًدا« رئيســًيا 
جملــال نفوذهــم، وكانــوا لســنوات عديــدة مــن املؤيديــن جلميــع أنــواع املبــادرات ضــد حــزب العدالــة والتنميــة. ويشــمل ذلــك 

قــرار »متويــل« حماولــة االنقــاب يف 15 يوليــو / متــوز.
»إذن ماذا حدث وما الذي تغري؟«

هذا السؤال الذي هو أمامنا هو سؤال املليون دوالر.
قبــل االنتقــال إىل »مــاذا حــدث«، مــن الضــروري فهــم »الــذي حــدث« بشــكل صحيــح. مــن املفهــوم أن هــذه االتفاقيــة 
اجلديــدة، الــي وصفــت أبهنــا ذوابن اجلليــد أو »دفــن اخلافــات«، قــد مت تصميمهــا واملوافقــة عليهــا للمضــي قدًمــا علــى 
أســاس عملــي ووفــق منطــق »أولويــة االقتصــاد«. وحبســب األخبــار والتقاريــر، فــإن إدارة أبــو ظــي ختطــط للعــودة إىل 
تركيــا ســريًعا وتفعيــل االســتثمارات االقتصاديــة هنــاك. عندمــا حدثــت التطــورات املذكــورة أعــاه يف أغســطس، حتدثــت 
إىل اجلهــات املختصــة يف تركيــا والــي لديهــا معرفــة مبــا حيــدث وراء الكواليــس، وقالــوا يل، »لقــد متــت دراســة ومناقشــة 

كل شــيء مســبًقا مــن قبــل الطرفــن وقــد مت التوصــل إىل اتفــاق«.
اآلن، دعوان ننتقل إىل هذا السؤال.

»ما الذي حدث حىت تغرت األحوال هكذا؟«
تــرى بعــض املصــادر أن حتســن العاقــات الركيــة اإلماراتيــة ترتبــط بشــكل مباشــر مــع نتائــج االنتخــاابت األمريكيــة 

األخــرة.
القرارات الي اختذهتا إدارة ابيدن أحدثت تطورات جديدة.

يقال مثل هذا:
ترامب كان هو السبب يف توتر العاقات بن تركيا واإلمارات، لكن هذا املوقف تغر يف عهد ابيدن.

ــا إىل اإلمــارات والســعودية بســبب تدخلهمــا بشــكل مباشــر  حيــث قــررت إدارة ابيــدن وقــف مبيعــات األســلحة مؤقًت
يف حــرب اليمــن. كمــا أن قــرار الــوالايت املتحــدة ابلعــودة إىل املفاوضــات النوويــة مــع إيــران أدى إىل تغيــر السياســة 

اخلارجيــة إلدارة أبــو ظــي. حســًنا، مــا هــو دور اإلدارة األمريكيــة يف تغيــر هنــج أبــو ظــي جتــاه تركيــا؟
وفيما يتعلق هبذا األمر، فقد علق بعض احملللن:

- لقد أدركت اإلمارات بعد هذه التطورات، أن الصراع مع تركيا عدمي الفائدة ابلنسبة هلا.
- وابلنسبة لإلمارات فإن القتال ضد إيران مسألة وجود أو عدم وجود.

- كما أن الصراع مع تركيا يؤدي إىل »تضارب يف املصاحل«.
ومــن خــال هــذا الوضــع رأوا أنــه ال جــدوى مــن صــب الزيــت علــى النــار ضــد تركيــا، بــل علــى العكــس فــإن حتســن 
العاقــات ســيعي فتــح آفــق اقتصاديــة هامــة لإلمــارات. هــذا مــا حاولــت املصــادر قولــه عــن تطبيــع العاقــات مــع 

اإلمــارات.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde 10 yılı aşkın süredir esen sert rüzgârlar, son aylarda yerini 
ılımlı bir atmosfere bırakmış durumda. Dün, bu ülkenin bir numaralı ismi olan Abu Dabi Veliaht Prensi 
Muhammed bin Zayed’in (MBZ) Ankara’ya yaptığı ziyaretle ilişkileri normalleştirme yönünde güçlü 
bir adım daha atılmış oldu.
Öncesini de hatırlatalım.
İstihbarat birimlerinin arka planda yürüttüğü uzun müzakerelerin/pazarlıkların akabinde, 18 Ağustos’ta, 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun bin 
Zayed’i kabul etmiş ve bu ziyaretin kamuoyuna duyurulması ile yeni dönem ‘alenileşmişti’. Bu yüz 
yüze görüşmeden 13 gün sonra, Erdoğan ile MBZ arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle, ikinci 
bir adım daha atıldı. 18 Ağustos’ta Beştepe’den verilen sürpriz fotoğraf, aynı gün katıldığı televizyon 
programında kendisine sorulduğunda Erdoğan, şöyle dedi: “Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş 
çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç 
aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu 
görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz.”
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’deki yönetime karşı hasmane bir tutum sergilemesinin temel 
nedeni, AK Parti tecrübesinin Arap sokağını derinden etkilemesiydi. Bu durumu kendi nüfuz alanları-
na dönük büyük bir ‘tehdit’ olarak okudular ve uzun yıllar boyu AK Parti’nin aleyhine gelişen her türlü 
girişimin destekçisi oldular. Buna, 15 Temmuz darbe girişimini ‘fonlama’ kararı da dâhil.
NE OLDU DA BÖYLE OLDU?
Peki, ne oldu de böyle oldu?
Karşımızda duran ‘bir milyon dolarlık’ soru bu.
Ne oldu kısmına geçmeden, ‘olanı’ doğru şekilde anlamak gerekiyor. Buzların erimesi, yahut ‘baltaları 
gömme’ olarak nitelendirdiğimiz bu yeni sürecin pragmatik bir zeminde ve ‘ekonomi öncelikli’ bir 
alanda ilerleyecek şekilde tasarlanıp, üzerinde mutabakat sağlandığı anlaşılıyor. Zaten haberlere, ilgili 
isimlerin açıklamalarına da yansıdığı gibi, Abu Dabi yönetimi, Türkiye’ye hem doğrudan, hem de sı-
cak para ile ekonomik yatırımlarla dönmeyi planlıyor. Ağustos ayında yukarda sözünü ettiğim gelişm-
eler olduğunda, bu sürecin perde arkasına dair bilgi sahibi olan çevrelerle konuştuğunca, “Önceden 
çalışıldı, görüşüldü, karşılıklı konuşuldu ve bir anlaşmaya varıldı” şeklinde değerlendirmeler almıştım.
Şimdi, o soruya gelelim.
Yani ne oldu da böyle oldu sorusuna. Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye ile ‘çatışma’ 
politikasını rafa kaldırmasını ABD seçimlerinin sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendiriyor.
BİDEN YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARLAR, YENİ YÖNELİMLERİ BERABERİNDE GETİRDİ
Şöyle şeyler söyleniyor:
-Trump Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir alan açmıştı. Ama Biden döneminde bu tutum değişti. Biden 
yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan’ın Yemen savaşındaki rolüne müdahale ederek bu iki ülkeye silah 
satışını geçici olarak durdurma kararı aldı.
-Ayrıca ABD’nin İran’la nükleer müzakerelere geri dönme kararı, Abu Dabi yönetiminin dış politi-
kasındaki değişimi beraberinde getirdi.
Peki, ABD’deki yönetim değişikliğinin Abu Dabi’nin Türkiye’ye karşı yaklaşımını değiştirmesindeki 
rolü ne olabilir?
İşin bu kısmıyla ilgili olarak da şu türden değerlendirmeler yapılıyor:
-Bu gelişmelerin ardından Türkiye ile mücadelenin kendileri açısından ‘alan daraltıcı’ bir tarafının 
olduğunu gördüler. Birleşik Arap Emirlikleri açısından İran’la mücadele bir ‘varlık, yokluk’ meselesi. 
Türkiye ile olan ihtilaf ise, ‘çıkar çatışmasından’ kaynaklanıyor.
-Bu yeni durum karşısında Türkiye’ye karşı yangına körükle gitmenin bir işe yaramadığını gördüler.
Kaynaklar, BAE ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine dair böyle şeyler dile getiriyorlar.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönem: Baltalar neden/nasıl gömüldü?
فنت الخالفات؟

ُ
عهد جديد مع اإلمارات: لماذا وكيف د

Mehmet Acet
محمد آجات 
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