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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Mısır Eski 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi hayatını inandığı dava uğruna verdiği 
mücadele sırasında kaybeden bir şehit kabul ettiğini söyledi. Erdoğan, 
dünyanın halkın desteğiyle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mursi’yi 
her zaman hatırlayacağını ifade ederken, Mursi’nin katilleriyle bir araya 
gelmelerinin asla mümkün olmayacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 
için 18.06.2019 Salı günü İstanbul Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan gıyabi cenaze 
namazına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihin Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’ye zulmedenleri ve Mursi’nin halkı için yaptıklarını unutmayacağını 
söyledi. Oktay ayrıca, “Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle 
duyduk. Allah’tan ona rahmet etmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Mısır’ın ilk demokratik yollarla seçilmiş 
ve görevini yapması askeri bir darbeyle engellenmiş cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin vefatı karşısında büyük üzüntü içerisindeyiz” ifadeleri yer aldı. Bakanlık, 
Muhammed Mursi’nin ülkesinin demokrasi yolunda verdiği mücadelede parmak 
izlerini bırakan müstesna bir şahsiyet olarak her daim anılacağının da altını çizdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır’daki darbecilerin ellerinde acımasız 
araç ve yöntemler olmasına rağmen Mursi’nin naaşından korktuklarını ifade ederken, 
Mursi’nin uluslararası toplumun gözleri önünde adım adım öldürüldüğünü belirtti.

قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، إن تركيــا تعتــر الرئيــس املصــري الســابق حممــد مرســي، شــهيداً فقــد حياتــه يف 
ســبيل قضيــة آمــن هبــا. واضــاف أردوغــان أن العــامل سيســتذكر دائًمــا الرئيــس مرســي الــذي جلــس علــى كرســي رائســة مصــر 

بدعــم مــن الشــعب، وحنــن مل جنتمــع حــى اليــوم بقتلــة مرســي، وال ميكــن أن نلتقيهــم أبــداً.

شــارك الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، يف صــاة الغائــب علــى روح الرئيــس املصــري 
الراحــل حممــد مرســي، والــي أقيمــت عقــب صــاة العصــر مبســجد الفاتــح يف إســطنبول يــوم 

2019/6/18 الثــااثء 

قــال انئــب الرئيــس الرتكــي فــؤاد أوقطــاي، إن التاريــخ لــن ينســى مــن ظلمــوا الرئيــس املصــري املنتخــب 
حممــد مرســي، ولــن ينســى مــا قدمــه لشــعبه. وأضــاف أوقطــاي: تلقينــا ببالــغ احلــزن نبــأ استشــهاد حممــد 

مرســي أول رئيــس منتخــب دميقراطيًــا يف مصــر بقاعــة احملكمــة، وأدعــو هللا لــه ابلرمحــة.

قالــت وزارة اخلارجيــة الرتكيــة: نشــعر ببالــغ احلــزن واألســى لوفــاة الســيد حممــد مرســي أول رئيــس مصــري مت انتخابــه دميقراطيــاً 
وعزلــه عــن ممارســة مهامــه ابنقــاب عســكري، وشــّددت علــى أن ذكــرى الشــهيد حممــد مرســي ســتبقى خالــدة كشــخص 

اســتثنائي تــرك بصمتــه علــى الكفــاح الــذي ختوضــه بــاده يف ســبيل حتقيــق الدميقراطيــة.

قــال املتحــدث ابســم حــزب العدالــة والتنميــة الرتكــي، عمــر جليــك، إنــه رغــم حــوزة اإلنقابيــن يف مصــر علــى أكثــر الوســائل 
واألدوات قســوًة، إال أهنم خيشــون من جثمان مرســي، وأوضح أن مرســي قتل ببطء أمام أنظار اجملتمع الدويل.

أردوغان يشارك في صالة الغائب على روح الرئيس المصري الراحلأردوغان: الشهيد مرسي فقد حياته في سبيل قضية آمن بها

نائب أردوغان: لن ينسى التاريخ من ظلموا مرسي الخارجية التركية: ستبقى ذكرى الشهيد )مرسي( خالدة كشخص استثنائي

جليك: اإلنقالبيون في مصر يخشون من جثمان مرسي

Erdoğan: Mursi İnandığı Dava Uğruna Verdiği Mücadele Sırasında Hayatını Kaybeden Bir ŞehittirErdoğan Mısır Cumhurbaşkanının Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

Erdoğan’ın Yardımcısı: Tarih Mursi’ye Zulmedenleri Unutmayacaktır Türk Dışişleri: Mursi Her Daim Müstesna Bir Şahsiyet Olarak Anılacaktır

Çelik: Mısır’daki Darbeciler Mursi’nin Naaşından Korkuyorlar

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin güçlü 
tutumu ve onurlu mücadelesiyle asil bir tavrın ve mümince bir hayatın örneği olduğunu söyledi. 
Muhammed Mursi’nin maruz kaldığı zulüm ve baskıyla yaşadığı zor şartlar altında Hakk’a yürüdüğünü 
belirten Erbaş, Allah’tan Mursi’nin şehadetini kabul etmesini niyaz ederken, ümmete baş sağlığı diledi.

قــال رئيــس الشــؤون الدينيــة الرتكــي علــي أرابش، إن الرئيــس املصــري املنتخــب حممــد مرســي، مثــال علــى املواقــف 
األصيلــة، واحليــاة اإلميانيــة، مبواقفــه القوميــة ونضالــه املشــرف، وأن حممــد مرســي ســار إىل احلــق يف ظــل ظــروف 
قاســية مــن االضطهــاد والقمــع، ودعــا أرابش هللا تعــاىل أن يتقبلــه يف الشــهداء، معــرابً عــن تعازيــه لألمــة يف وفاتــه.

رئيس الشؤون الدينية التركي: مرسي مثال على المواقف األصلية والحياة اإليمانية
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı: Mursi Asil Bir Tavrın ve Mümince Bir Hayatın Örneğidir
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Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, demokratik yollarla başa geldikten 
sonra düzenlenen askeri darbe sonrasında tecrit hapsinde tutulduğu süre 
boyunca çektiği acıların ardından yaşamını yitirdi. Suriye halkı kendilerine 
destek olan ve Mısır halkına Suriyeli mültecilere kardeşlik ve insaniyet ile 
davranmalarını söyleyen Muhammed Mursi’yi unutmayacaktır.
Hepimiz 15.06.2013 Cumartesi günü Kahire’de Suriye devrimini desteklemek 
amacıyla düzenlenen Ümmet Konferansı’nı hatırlıyoruz. Kahire Stadyumu’nda 
mazlum Suriye halkını desteklemek için tertiplenen konferansa Mısır’ın 
demokratik yollarla seçilen cumhurbaşkanı da katılmıştı. Aynı şekilde 
konferansta Suriye için alınan şu önemli kararları da hatırlamaktayız:

- Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizi kati surette kesmeyi kararlaştırmış 
bulunmaktayız.
- Suriye rejiminin Kahire’deki büyükelçiliğini kapatacak ve Mısır’ın 
Şam’daki maslahatgüzarını geri çekeceğiz.

رحل الرئيس املصري د. حممد مرسي بعد معاانة طويلة حببسه اإلنفرادي ، بعد أن مت االنقاب العسكري 
علــى حكمــه الدميقراطــي. ولــن ينســى الشــعب الســوري نصريهــم يف مصــر والــذي أوصــى مبعاملــة الشــعب 
الســوري الاجــيء أبخــوة وإنســانية. وكلنــا يتذكــر مؤمتــر األمــة املصريــة لدعــم الثــورة الســورية الــذي أقيــم يف 
القاهــرة يــوم الســبت 2013/6/15 إبســتاد القاهــرة حتــت رعايــة الرئيــس املصــري املنتخــب دميقراطيــاً لنصــرة 

الشــعب الســوري املظلــوم، ولــن ننســى قراراتــه اهلامــة يف مؤمتــر دعــم ســوراي :
لقد قرران اليوم قطع العاقات متاماً مع النظام السوري.  -

إغاق سفارة النظام السوري ابلقاهرة وسحب القائم ابألعمال املصري من دمشق .  -

 على أيدي الطغاة 
ً
رحل الرئيس د. محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا

Mısır’ın Demokratik Yollarla Seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi Zorbaların Elinde Can Verdi
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إشراقات

Suriye’nin başarısız bir devlet olarak tasnif edilmesi ve İsrail, Amerika, Rusya ve İran’ın 
devrimi yok etmek ve katil Esed’in Suriye topraklarını yeniden ele geçirmesine olanak 
sağlamak için Suriye’ye girmesine müsaade edilmesinin ardından, halihazırda Birleşmiş 
Milletler kulislerinde Suriye üzerinde uluslararası bir vesayet ilan edilmesi hakkında 
ateşli bir yarış sürdürülmektedir.
Özgürlük ve onur için başlayan Suriye devriminin üzerinden sekiz yıl geçmesinin, 
dünyanın devrimin karşısında yer almasının, Rusya’nın kurtarılmış Suriye topraklarının 
tamamında yakıp yıkma politikasını uygulamasının, Rus Savunma Bakanı’nın Rus Hava 
Kuvvetleri’nin Suriye’de üç yüzden fazla silah test ettiğini açıklamasının, Rusya’nın 
Suriye meselesini çözme konusunda anayasa komisyonu, mültecilerin geri dönüşü, 
Suriye’nin yeniden imar edilmesi gibi konuları gündem etmede başarısız olmasının, 
Soçi ve Astana’daki konferanslarda gerçek bir değişimi ortaya çıkarmada başarısızlığa 
uğramasının ardından Rusya, topu tekrar BM’ye atmış ve Suriye’nin uluslararası vesayet 
altına alınması yolunda karar çıkartabilmek için çalışmaya başlamıştır. Bu sayede Rusya, 
Esed’in yönetimde kalması ve 49 yıllık bir anlaşmayla sahibi olduğu Tartus limanından 
elde ettiği karları koruyabilmek amacıyla son bir girişimde bulunmuş olmaktadır.
Diğer yandan İran da, Suriyelileri katletmesine ve üç milyondan fazla İranlının Suriye 
vatandaşlığı almasına rağmen, Esed’in yönetimde kalması ve Suriye topraklarında 
demografik dönüşümü gerçekleştirme konusunda başarısız olmuştur.
Uluslararası vesayet kavramı, 1945 yılında BM Tüzüğü’nün 12. bölümü kapsamında 
bağımsızlık yolunda ilerleyen devletleri denetleme amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu 
kavramla söz konusu devletleri siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak kalkındırmak, bu 
devletlerde refah ve koruma sağlayarak kendisini yönetmesine uygun ortamı hazırlamak 
ve uluslararası barışa hizmet edecek şekilde self-determinasyon hakkı vermek 
amaçlanmıştır.
Vesayet Rejimi, Milletler Cemiyeti tarafından uygulanan Manda Rejimi’nin alternatifi 
olarak, 1945 yılında kurulan BM tarafından ikame edilmiştir.
Suriye’nin BM vesayeti altına alınması meselesi, Esed rejimini ve liderini ABD-
Avrupa’nın onayıyla kurtarmayı amaçlayan Rusya’nın talebinin bir sonucu konumundadır. 
Bu adımın hedefi, devrimi başarısızlığa uğratmak ve etkinliğine son vermektir. Yine 
rejimin, hakimiyeti altında olmadığı halde yeniden ele geçirdiği topraklardaki de facto 
yönetimi uluslararası topluma dayatılmak istenmektedir.
Büyük devletler kendi çıkarlarını gözetecek, Suriye’deki nüfuzu aralarında taksim 
edecek ve fosfat, manganez, uranyum, petrol kaynakları ve limanlar ile havaalanlarındaki 
hakimiyetlerini pekiştirecek adımlar atabilirler. Ancak Suriye’deki katil rejimin değişmesi 
yönünde gerçekleşen köklü bir süreci durduramayacaklardır.
Büyük Suriye devrimi, dünyadaki en büyük uluslararası örgüt olan BM’nin yalancılık ve 
ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmıştır.
Dünya Suriye halkının taleplerinin ve katil, diktatör, mezhepçi rejimin değişmesi 
yönündeki iradesinin karşısında yer alacak çözümleri dayatamaz. Zira söz konusu rejim, 
devrimci halkın taleplerini tanımamış, “Ya Esed ya da Ülkeyi Yakarız” diyerek halkı 
katliam, tehcir ve yıkıma tabi tutmuştur.
Sözlerini de tutmuşlar ve ülkeyi yakmışlardır. Fakat zorba yönetimlerini ilelebet muktedir 
kılamayacaklardır.
Dünya ne kadar uğraşırsa uğraşsın, devrime kalkan ve bağımsızlık, demokrasi, onur ve 
sosyal adalet isteyen halk, zorba ve cunta yönetimin tasallutuna bir daha girmeyecektir.
Bir milyondan fazla şehidin kanı boşa gitmeyecek, özgür insanlar Esed rejiminin geri 
gelmesini kabul etmeyecek, bir sonraki aşamanın daha zor olacağını ve devrimcilerin 
Rusya, İran ve rejim milisleriyle mücadeleye devam edeceğini bilecektir. Devrimciler 
Suriye’yi tüm bu işgalcilerden kurtarmak için gerilla savaşını sürdürecek, Suriye’yi 
uluslararası vesayet altına alma komplosu da başarısızlığa uğratılacaktır.
Özgür Suriye halkı zafer ulaşıncaya kadar Türk halkı ve Türkiye Devleti’nin desteğinin 
yanımızda olacağına inancımız tamdır.

يدور حالياً يف أروقة األمم املتحدة سباق حمموم إلعان الوصاية الدولية على سوراي، بعد أن 
صنفوا سوراي كدولة فاشلة، وبعد أن مسحت إسرائيل وأمريكا لروسيا وإيران ابلتدخل للقضاء على 

الثورة ومتكن السفاح األسد من إعادة سيطرته على األرض السورية.
بعد مثان من السنوات على قيام الثورة السورية الي اندت ابحلرية والكرامة، ووقوف العامل ضدها 
وجلوء روسيا إىل اتباع سياسة األرض احملروقة على كامل األراضي السورية احملررة، وبعد اعرتاف 
وزير الدفاع الروسي على أن ساح اجلو الروسي اختر على األرض السورية أكثر من ثامثئة نوع 
من األسلحة املدمرة، وفشل روسيا بتسويق ملفات هامشية حلل القضية السورية منها )اللجنة 
الدستورية - إعادة الاجئن - إعادة اإلعمار(، وبعد فشلها من إحداث تغيري حقيقي عر 
مؤمترات سوتشي واألستانة، اضطرت إىل إعادة اللعب على القرارات األممية ومتهيدها إلعان 
سوراي حتت الوصاية الدولية، يف حماول أخرية منها إلعادة تثبيت األسد اجملرم على سدة احلكم 
كي ميكنها من جين األرابح  عر مرفأ طرطوس الذي ملكته بعقد إجيار سيادي ملدة 49 عاماً.
على  دميوغرايف  تغيري  وإحداث  األسد  لتثبيت حكم  خال سعيها  أيضاً  فشلها  أثبتت  إيران   
األرض السورية رغم جلوئها إىل قتل وذبح السورين، ورغم حصول أكثر من ثاثة ماين إيراين 

على اجلنسية السورية. 
امليثاق  من  الـ 12  الفصل  عام 1945 حتت  الدولية  الوصاية  مفهوم  أحدثت  املتحدة  األمم 
األممي بغرض اإلشراف على األقاليم السائرة يف طريق االستقال، وذلك للنهوض هبا سياسياً 
واقتصادايً واجتماعياً وحتقيق الرفاهية لرعاايها، وأتهيلها للحكم الذايت وتقرير مصريها مبا حيقق 

السلم العاملي.
وقد جاء نظام الوصاية الدولية بديا عن نظام االنتداب الذي كان مطبقاً يف عهد عصبة األمم 

الي حلت حملها األمم املتحدة إبنشائها 1945. 
التدويل األممي املزمع تنفيذه جييء تلبية لطلب روسيا الساعية إلنقاذ النظام ورئيسه مع توافق 
أمريكي ـ أورويب، واهلدف هو إفشال الثورة وإخراجها من دائرة الفعل والتأثري، وفرض سياسة 
خارج  الي كانت  األراضي  من  واسعة  مساحات  استعادة  من  النظام  متكن  بعد  الواقع  األمر 

سيطرته.
تستطيع القوى الكرى أن تفرض تسوية فوقية تراعي مصاحلها وتتقاسم النفوذ يف سوراي وتثبيت 
سيطرهتا على مناجم الفوسفات واملنغنيز واليورانيوم والنفط واملرافئ واملطارات، ولكنها لن تستطيع 

وقف العملية اجلذرية لتغيري النظام اجملرم يف سوراي.
الثورة السورية العظيمة كشفت كذب ونفاق منظمة األمم املتحدة أكر منظمة دولية يف العامل .

ولن يستطيع العامل فرض تسوية هنائية ال تقف أمام متطلبات الشعب السوري وإرادته بتغيري نظام 
ديكتاتوري طائفي جمرم، والذي رفض االعرتاف مبطالب الشعب الثائر، وواجهه ابلقتل والذبح 

والتهجري وتدمري مدنه تنفيذاً لسياسته املعلنة )األسد أو حنرق البلد(.
لقد نفذوا وعدهم وأحرقوا البلد لكنهم فشلوا وسيفشلون يف تثبيت حكم الطاغية إىل األبد.

 الشعب الذي قام ابلثورة وطالب ابالستقال والدميقراطية والكرامة والعدالة االجتماعية، لن 
يعود إىل حكم الطاغوت وإىل حكم البوط العسكري، مهما حاول العامل ذلك.

 ودماء أكثر من مليون شهيد لن تذهب هدراً، ولن يرضى األحرار بعودة حكم األسد هلم، 
وواثقون أن املرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة، وأن الثوار سيستمرون مبواجهة روسيا وإيران 
وما تبقى من ميلشيات النظام، وسيلجأ الثوار إىل االعتماد على حرب العصاابت كي حيرروا 
سوراي من كل هذه االحتاالت، وسيفشلون املؤامرة الدولية بوضع سوراي حتت الوصاية الدولية. 
ونثق أن الشعب الرتكي واحلكومة الرتكية سيستمران يف دعم الشعب السوري احلر حى انتصاره.

صبحي دسوقي
Subhi DUSUKİ

Suriye Üzerindeki Uluslararası Vesayet

رئيس التحرير 
Yayın Yönetmeni

أحمد مظهر سعدو 
أحمد قاسم
علي محّمد شريف
إلهام حقي

صبحي دسوقي

عبدالناصر سويلمي

رؤساء األقسام:

رئيس القسم السياسي 
رئيس القسم الكردي

رئيس القسم الثقافي
رئيسة قسم المرأة

رئيس التحرير

اإلخراج الفني
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ي
صد الثقاف

مر
ال يوثق آالف اإلصاابت يف  تفاعلياً،  إلكرتونياً  تطلقان موقعاً  )أيروورز(  الدولية ومنظمة  العفو  منظمة 

صفوف املدنين يف مدينة الرقة، وهي من أكثر التحقيقات مشواًل وعمقاً يف مقتل املدنين يف احلروب 
احلديثة، وما برحت الوالايت املتحدة وبريطانيا تصران على اإلنكار وال تعرتفان سوى بنحو 10% من 

أعداد الضحااي.
وتصر املنظمة أنه جيب على التحالف أن يعرتف ابلعدد اهلائل لإلصاابت والقتلى والدمار الكبري الذي 
أحلقوه مبدينة الرقة السورية، يعتمد املوقع يف تقريره على أعمال حبث استغرقت مدة سنتن والرواايت 

الصادمة لبعض الناجن من تلك احملرقة، ما بن يونيو/ حزيران وأكتوبر/تشرين األول 2017 . 
سبق  احلرب كما  جرائم  من  الكثري  فيها  ارتكبت  سنوات   4 ملدة  الرقة  قد حكمت  داعش  كانت 

للمنظمة أن وثقت الكثري من أفعاهلم وجرائمهم.
تقول )دوانتيا روفريا( كبرية املستشارين يف برانمج مواجهة األزمات يف منظمة العفو: إن آالف املدنين 
قد قتلوا يف القصف العشوائي على املدينة وأن قوات التحالف قد دمرت املدينة ابلكامل، لذا تطالب 
منها  والتعلم  وقعت،  الي  األخطاء  جلنة حتقيق يف  وإنشاء  بذلك  التحالف ابالعرتاف  دول  املنظمة 

لتحاشي وقوع مثل هذه املآسي مرة أخرى للمدنين يف حروب مستقبلية. 
قضى ابحثوا املنظمة قرابة الشهرين يف الرقة، أجروا التحقيقات فيما يزيد عن 200 موقعاً وقابلوا أكثر 
من 400 انٍج من القصف، شارك أكثر من 3000 انشط من 124 دولة يف التحقيق، وأكدوا تدمري 
أكثر من 11000 مبىن تدمرياً كاما، واعتمدوا يف حبثهم على الكثري من الصور الفوتوغرافية وأشرطة 

الفيديو وصور األقمار الصناعية.
اإلنكار املتواصل للتحالف بقيادة الوالايت املتحدة إهانة للناجن

صدر عن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( بيان خميب لآلمال يتنصل من املسؤولية عن الضحااي يف 
صفوف املدنين، وجتاهل أن ضرابت التحالف دمرت 80% من الرقة، وقتلت مئات املدنين.

وقالت منظمة العفو الدولية، رداً على إنكار التحالف الدويل جلرائمه، هجوم حتالف الوالايت املتحدة 
»الدولة  تنظيم  اسم  نفسها  على  تطلق  الي  املسلحة  اجلماعة  لطرد  الرقة  على  شنته  الذي  املدّمر 

اإلسامية«:
 إن عدم اعرتاف التحالف مبدى هول الصدمة الي أحلقها ابلضحااي من املدنين، والدمار الذي تسبب 
به للرقة، انهيك عن التقاعس عن إجراء أي حتقيق فيما حدث، يشكل صفعة يف وجه الناجن الذين 

حياولون إعادة بناء حياهتم ومدينتهم.
شركاء  أعلن  سنوات،  أربع  استمرت  شرسة  معركة  وعقب  األول 2017،  أكتوبر/تشرين   17 ففي 
التحالف بقيادة قوات )قسد( ميدانياً االنتصار على تنظيم الدولة، وقد جاء هذا االنتصار مقابل مثن 
ابهظ - فقد أدى إىل تدمري ما يقرب من 80% من املدينة، وإىل مقتل مئات عديدة من املدنين، 

جلهم نتيجة القصف الذي تعرضت له املدينة على يد قوات التحالف.
من املستهجن أن يواصل التحالف عدم االعرتاف بدوره يف إحلاق معظم اخلسائر املدنية، ومما يبعث 

على السخط أنه حى عندما يعرتف مبسؤوليته، فإنه يتنصل من أي التزام جتاه ضحاايه
ويف هذا السياق، قال )كومي انيدو(، األمن العام اجلديد ملنظمة العفو الدولية، الذي عاد للتو من 
زايرة ميدانية إىل الرقة، إنه »ما يبعث على القلق الشديد أن البنتاغون ال يبدو حى راغباً يف أن يعتذر 
عن مقتل مئات املدنين الذي ذهبوا ضحية »حرب اإلابدة« يف الرقة، وهذا يشكل إهانة للعائات 
الي فقدت أحبائها بسبب جحيم النريان الي صبها التحالف على رؤوسها بشكل متواصل، بعد أن 

عانت لسنن من وحشية حكم تنظيم الدولة.
وأضاف )كومي انيدو( قائًا:

اليوم، وبعد انقضاء عامني على هناية املعركة، يواجه الضحااي وعائالهتم عقبات كثرية حتول دون 
حتقيق العدالة، ومن املستهجن أن يواصل التحالف عدم االعرتاف بدوره يف إحلاق معظم اخلسائر 
املدنية، ومما يبعث على السخط أنه حىت عندما يعرتف مبسؤوليته، فإنه يتنصل من أي التزام جتاه 

ضحاايه.

إشراق

 عن الرقة: 
ً
العفو الدولية تصدر تقريرا

حصيلة قتلى عملية التحالف لتحرير الرقة 1600 مدني و11 ألف مبنى

İşrak

Uluslararası Af Örgütü Rakka Raporunu Yayınladı:
Uluslararası Koalisyon’un Kurtarma Operasyonu Bilançosu 1600 Sivil ve 11 Bin Bina

Uluslararası Af Örgütü ve Airwars etkileşime dayalı bir internet sitesi kurarak, burada Rakka kentinde 
gerçekleşen binlerce yaralanma vakasını belgeledi. Bu çalışmanın modern zamanlardaki sivil can 
kayıplarına dair en kapsamlı ve derin araştırmalardan biri olduğu belirtilirken, ABD ve İngiltere halen 
ölü sayısını inkar etmekte ve gerçek sayının %10’unda ısrarcı davranmaktadır.
Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Koalisyon’un devasa boyutlardaki ölü ve yaralı sayısı ile 
Suriye’nin Rakka kentinde meydana gelen büyük yıkımı kabul etmesi gerektiği konusunda ısrar 
etmektedir. İnternet sayfası raporunu, iki yıl boyunca süren araştırma ve Haziran-Ekim 2017 arasında 
bu katliamdan kurtulan bazı kişilerin hikayelerine dayandırmaktadır. 
DAEŞ Rakka’yı 4 yıl boyunca elinde tutmuş, bu zaman zarfında birçok savaş suçu işlemiştir. Örgüt 
DAEŞ’in bu suçlarının birçoğunu belgelemiş bulunmaktadır.
Uluslararası Af Örgütü Krizle Mücadele Programı üst düzey danışmanlarından Donatella Rovera 
şunları söylemektedir: “Şehre yapılan gelişigüzel bombardımanda binlerce sivil yaşamını yitirmiştir. 
Koalisyon güçleri şehri tamamen yerle bir etmiştir. Bu nedenle örgüt, koalisyon ülkelerinin durumu 
kabul etmesini ve gerçekleşen hatalarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurmasını talep etmektedir. 
Komisyon vasıtasıyla sivillere yönelik bu tür trajedilerin gelecekte bir daha tekrar etmesinin önüne 
geçilmelidir.”
Örgüt bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacılar Rakka’da iki ay geçirmiş, bu esnada 200’den fazla 
noktada incelemelerde bulunmuş, bombardımandan kurtulan 400’den fazla kişiyle görüşmüşlerdir. 124 
ülkeden 3000’den fazla kişi araştırmaya katılmış, 11000’den fazla binanın tamamıyla yerle bir edildiğini 
belirtmişlerdir. Araştırmalarında çok sayıda fotoğraf, video ve uydu fotoğrafından yararlanmışlardır.
ABD Öncülüğündeki Koalisyonun Sürekli İnkarı Hayatta Kalanlara Hakarettir
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sivil can kayıplarının sorumluluğundan kaçan ve koalisyon 
bombardımanları sonucu Rakka’nın %80’inin yerle bir olduğunu ve yüzlerce sivilin yaşamını 
yitirdiğini görmezden gelen, hayal kırıklığı niteliğinde bir açıklama yayınlamıştır.
Uluslararası Af Örgütü, kendisinin “İslam Devleti” olduğunu söyleyen silahlı örgütü kovmak için 
Rakka’ya yönelik saldırı gerçekleştiren Uluslararası Koalisyon’un işlediği suçları inkar etmesine 
karşılık olarak şu açıklamada bulunmuştur:
“Koalisyonun Rakka’da yaşamını yitiren sivillerin sayısı ve gerçekleşen yıkıma dair herhangi bir 
soruşturma yapmak şöyle dursun, gerçekleri inkar etmesi saldırılarda hayatta kalan ve hayatları ile 
kentlerini yeniden inşa etmeye çalışan kişilerin yüzüne indirilmiş bir tokattır.”
17 Ekim 2017’de, 4 yıl süren çetin bir çatışmanın ardından sahada Suriye Demokratik Güçleri 
liderliğindeki koalisyon kuvvetleri, DAEŞ’e karşı zafer kazandıklarını ilan etmiştir. Bu zaferin bedeli 
ise korkunç olmuştur. Şehrin %80’i yıkılmış, yüzlerce sivil can vermiş, koalisyon kuvvetleri eliyle 
şehir bombardımana maruz bırakılmıştır.
Koalisyonun şehre verilen zararda pay sahibi olduğunu inkar etmesi son derece absürttür. Bu da 
koalisyonun sorumluluğunu kabul etse dahi, kurbanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten 
kaçınacağını gözler önüne sermektedir.
Bu bağlamda Rakka ziyaretinden yeni gelmiş olan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo 
şunları dile getirmektedir: “Endişe verici olan, Pentagon’un Rakka’daki ‘katliam savaşı’nda yaşamını 
yitiren yüzlerce sivil için özür dileme konusunda hiçbir istek göstermemesidir. Bu, koalisyonun 
başlarına sürekli olarak yağdırdığı cehennem alevlerinde sevdiklerini kaybeden kişilerin ailelerine 
yönelik bir hakarettir. Zira bu kişiler senelerce DAEŞ’in vahşi yönetimi altında kıvranmışlardır.”
Naidoo ayrıca şunları söylemektedir:
“Bugün savaşın bitmesinin üzerinden iki yıl geçmişken, kurbanlar ve aileleri adaletin 
gerçekleşmesinin önünde birçok engelle karşılaşmaktadırlar. Koalisyonun şehre verilen zararda 
pay sahibi olduğunu inkar etmesi son derece absürttür. Bu da koalisyonun sorumluluğunu kabul 
etse dahi, kurbanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınacağını gözler önüne 
sermektedir.”
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يتواصل العدوان الروسي األسدي اإليراين امليليشيايت على أهلنا يف إدلب 
وريف محاة الشمايل وريف حلب الغريب، ضمن سياقات تقويض متعمد 
التفاق سوتشي اخلاص إبدلب، الذي سبق ووقعته احلكومة الرتكية مع 
الدماء يف  نزيف  املعامل لوقف  الروسي، عر إصرار تركي واضح  االحتاد 
ادلب، وكذلك منع انزايحات كرى كان من املمكن أن حتصل ملهاجرين 
إعان  ورغم  األورويب،  االحتاد  حنو  وبعدها  تركيا  ابجتاه  جدد  سورين 
روسيا عن هدنة ملدة 72 ساعة، كخطوة مفرتضة ابجتاه التهدئة والي 
مل تلتزم ال روسيا وال قوات النظام السوري اجملرم هبا، عاوة على رفض 
املعارضة السورية املسلحة مجيعها بدون أن يتحقق موضوع عودة قوات 
وميليشيا النظام إىل املواقع الي كانت فيها قبل التصعيد األخري. ما جاء 
اهلدنة  هذه  ليس  تقويض  يف  مستمرون  الروس  ومعه  النظام  أن  بعدها 
)الشكانية( بل تقويض اتفاق سوتشي برمته، لكن يبقى السؤال هل 
ميكن هلدنة ما/ أية هدنة وفق املعطيات العدوانية الروسية األسدية أن 
تصمد؟ وهل سيستجيب الروس ملطلب املعارضة وتركيا إبصدار أوامرهم 
للنظام السوري بعودة األمور ملا كانت عليه؟ ويف حال عدم االنسحاب 
وكيف  مشواًل؟  أكثر  هو  ما  إىل  التصعيد  يتواصل  أن  املمكن  من  هل 
ستكون املآالت فيما يتعلق أبوضاع ومصائر الناس يف إدلب وما حوهلا؟
والعسكرين  واإلعامين  السياسين  بعض  أجاب  احملاور  هذه  حول 
السورين حيث أكد اإلعامي أمين عبد النور بقوله » اجلواب ليس عند 
الروس وال عند من حيمل الساح ابلطرف اآلخر بل عند األمريكان، 
فاذا ما كانوا قد توصلوا التفاق مناسب هلم مع الروس فعندها ستستمر 
اهلدنة، وإذا كان املطلوب استنزاف أكر للروس فان املطالبة ابسرتجاع 
النور:  عبد  وأضاف  التصعيد«.  وسيستمر  ستبقى  املساحات  كامل 
»املوضوع أصبح خاضًعا لواقع التصعيد اجلديد األمريكي- اإليراين، كان 
االتفاق السابق أن يتم اإلضعاف وصواًل إلهناء احلركات املتطرفة املرتبطة 
العسكرية مبوافقة  انطلقت احلملة  ابلقاعدة واملوجودة يف إدلب، لذلك 
مجيع املعنين ابألمر يف سورية، لكن دخول عامل التصعيد مع إيران على 
اإلدارة  اهتمام  موضع  إبدلب  مما جيري  االستفادة  إمكانية  اخلط جعل 
إيران أو  العديدين، فاستنزاف روسيا واستدراج  األمريكية عر وسطائها 
املطروحة، وجتعل مستقبل  الورقة لروسيا كلها أصبحت من األمور  بيع 
املنطقة  األمريكية، ومستقبل  الروسية  املفاوضات  تلك  من  إدلب جزءاً 
متوقف على ذلك، سواء ابستمرار اهلدنة، أو سقوطها واستمرار املعارك 

ألجل غري معروف«.
يتوقف على  قال » هذا  فقد  التفاوض  هيئة  اخلطيب عضو  قاسم  أما 
ليست  أهنا  إال  طويلة  لفرتة  لو صمدت  حى  ولكن  الروسي،  الطرف 
هنائية، فروسيا ومعها النظام لن يقبلوا يف استمرار الوضع يف ادلب على 
ما هو عليه إىل ما ال هناية، ويف ظل غياب تسوية سياسية كرى«، مث 
أشار إىل أن » انسحاب النظام إىل املناطق الي كان عليها ما قبل احلملة 
أيًضا ممكن، وهذا يتوقف على ما تريده روسيا وخمتلف األطراف املتدخلة 
غري  اآلن  حى  السورية  احلالة  ومآالت  السوري،  الشأن  يف  والفاعلة 
واضحة اآلفاق حبكم تباين أولوايت كل طرف، وعدم وصول األطراف 
املختلفة التفاق هنائي ينهي املسألة السورية وتعطي ملختلف األطراف ما 
تريد من هذا الصراع، وأتوقع استمرار األزمة حول ادلب وعموم سورية 

لفرتة قادمة مل تنضج ظروفها وماحمها بعد«.
الدكتور حسن محيدي من ريف محاة أكد إلشراق » النظام لن يوافق على 
االنسحاب من املناطق الي قضمها أخريًا، وسيتحول الوضع إىل شكل 
من أشكال حرب االستنزاف، أما الفصائل فأصبحت أمام موقف من 
الصعب قبوله على األرض وأمام احلاضنة الشعبية، وال ميكن اإلعان عن 
قبول إطاق النار، وكذلك النظام السوري الذي يعلن دائًما أبنه سيحرر 
مجيع مناطق سورية من اإلرهابين فكيف سينسحب؟؟!! وكذلك الروس 
سيشكل االنسحاب نكسة شديدة للعنجهية الروسية، لذلك سيتحول 
من  رد  هناك  وسيكون  الفصائل  قبل  من  استنزاف  حرب  إىل  الوضع 

الطرف اآلخر، كما هو يف اللطامنة منذ فرتة ليست قصرية«.
الباحث السوري جر الشويف قال إلشراق » هناك إعادة تدوير اللعبة 
النظام  جلرائم  غطاء  جمرد  ليسوا  الروس  أّن  وواضح  سياسية(  )العسكر 
املعارك  يف إدلب وريف محاه وجوارمها فقط، بل هم شركاء فعليون يف 
والغارات منذ 18 يوًما، وكان إعان روسيا اهلدنة 72 ساعة وإنكارها 
بفضل  أخرى،  ومناطق  املضيق  قلعة  على  السيطرة  بعد  املعارضة،  من 
والتدمري  القتل  مستوى  وارتفاع  املدنين  على  املتكررة  طائراهتا  غارات 
والتهجري، وعجزها ابملقابل مع اتبعها الصغري عن حتقيق أهدافها املرجوة 
واحلامسة حى اآلن، كما يشري الواقع إىل حاجتها اللتقاط األنفاس وإعادة 
وغريها،  الطائرات  وصيانة  السواتر  وهتيئة  والعتاد  العدة  وتذخري  جتهيز 
كما يف كل مرة لقد أثبت الروس، أهنم ال يعولون يف توجهاهتم سوى 
على القوة واحلسم العسكري، مما يشري إىل نيتهم يف العودة إىل مواصلة 
)نرفض  تنفيًذا إلعاهنم:  األسلحة  واملدفعية وخمتلف  القصف ابلطريان 
اعتبار اإلرهابين حمصنن وسنواصل حماربتهم رغم عويل بعض شركائنا(، 
العدوان،  مبعاودة  صرحية  نية  على  الرمسي  اإلعان  هذا  ينطوي  حيث 
كما ينطوي على عدة رسائل، أمهها موجه إىل الشريك الرتكي الداعم 
الروسي )آلستانة  واخلط  الروسي  ابلفهم  تلتزم  املسلحة، كي  للمعارضة 
وسوتشي( وصواًل إىل تسليم إدلب إىل النظام برعاية روسية، وإال فاحلرب 
مستمرة حى يتحقق ذلك«، وأضاف الشويف: » أتيت رسائل بوتن إىل 
األوربين يف قضية التهجري واللجوء البتزازهم وشراء الوقت واملوافقة أو 
السكوت منهم، ويف سبيل مقايضة مع األمريكي حول املصاحل املختلفة 
فهي  التوازي،  أو  ابلتناوب  الطرفان  سيقوضها  لذا  وغريها،  املنطقة  يف 
لن تليب مطالب املعارضة برتاجع قوات النظام والروس عن املناطق الي 
سيطرت عليها، ولن حتقق ال للنظام طموحه ابهليمنة الكاملة وإقناع العامل 
أنه قد ختلص من اإلرهابين وابت جاهًزا إلعادة أتهيله، كما أن الروس 
سيظلون يلعبون ابلورقة السورية عر الساح واحلرب وليسوا مستعدين 
لكي يسلموها على طاولة الدول املتنافسة واملتصارعة، أما حليفها الرتكي 
فلما يصل بعد وقد ال يصل قريًبا إىل مقايضة مناسبة ال مع الروس وال 
مع األمريكان بشأن احلزام األمين، وهذه كلها مدعاة الستمرار الصراع 
وتداول أوراق اللعب ابلسياسة من فوهات البنادق، وليس يف األفق كما 
هو واضح أية معامل حلل آين وسريع، ويف احملصلة سيعيد الروس والنظام 
مًعا املآل إىل احلل العسكري، يف ظّل تناوم أمريكي خبيث ووهن أورويب 
وهو  الروسي،  شريكه  مأزق  من  اخلاص  الرتكي  وحماولة  سليب،  وقلق 
يسعى إىل أن خيرج أبوراق احلل كلها لصاحله ويف مضموهنا خدمة شكلية 
لتابعه نظام دمشق، مع احتجاز الدور اإليراين خارًجا كي ال يعرقل اللعبة 
املفرتضة، بينما هم يتداولون أوراق اللعبة ويرمسون حدودها على أرض 
تنتظر  وستظل  تطول،  رمبا  لفرتة  مفتوًحا  جرًحا  إدلب  ستسمر  الواقع، 
اتفاقًا سياسًيا عاًما بن الروس واألمريكان ويف ثنياه إرضاًء ولو جزئًيا لرتكيا 
أو إسكاهتا أمام استقواء بوتن حبليفن إسرائيلي يؤدب به إيران وإيراين 
أردوغان  يفهمهما  به األمريكان، ويف كليهما رسالة غري مباشرة  يساوم 
إىل  العسكر/سياسية  اللعبة  تدوير  تعيد  إدلب  تداعياهتا!  جيًدا وخيشى 

نقطة الصفر!«
رضوان األطرش الرئيس السابق للهيئة السياسية يف ادلب قال إلشراق« 
املدعومة  اإلرهابية  األسد  عصاابت  شنتها  الي  األخرية  املعركة  بدأت 

من الطريان الروسي ومبساندة من قبل ميليشيات إيران بعد انتهاء جولة 
أستانة 12 وهذا أكر دليل على أن املعركة سياسية واهلدف منها ترسيم 
حدود أستانة 12 وتطبيق ما مت االتفاق عليه، خصوًصا أن هذه املنطقة 
املعركة  قبل  التصعيد، وقامت روسيا  ملناطق خفض  الرابعة ابلنسبة  هي 
إبنذار قرى ريف محاة إبخاء املنطقة وفعًا مت ذلك، ومع بدء املعركة 
لوحظت اهلجمة الشرسة على املدنين فقط، واالستهداف للنقاط الطبية 
واملدارس، واهلدف إفراغ املنطقة املتفق عليها من البشر وابألخص املنطقة 
املمتدة من كفر نبودة حى سهل الغاب، وبعد ضغط احلاضنة الشعبية 
الفصائل لذلك، ولكن مشاركتها كانت  للرد استجابت  الفصائل  على 
خجولة واقتصرت املشاركة على أبناء تلك املناطق، وهذا دليل آخر على 
الدول  بن  السياسي  اخلاف  اشتداد  مع   12 أستانة  مقررات  تطبيق 
املتحكمة ابمللف )روسيا وتركيا وايران ( كانت هدنة 72 ساعة والي 
رفضتها الفصائل بشكل فوري، بسبب عدم عودة املناطق الي خسرهتا 
تلك  ضامن  تركيا  من  إبحياء  ذلك  يكون  رمبا   « قال  مث  هلا«.  مؤخًرا 
الفصائل، وال أتوقع انسحاب النظام منها ألن ذلك سيخلف له مشاكل 
كثرية أمام حاضنته الشعبية، علًما أن قسم كبري من قواته هنا من عناصر 
املصاحلات الكاذبة وميزان القوة العسكرية يف صاحله والذريعة الي يقاتل 
من أجلها موجودة أال وهي القضاء على اإلرهاب، وفرص ذلك مرهون 
ابتفاق الدول، وأعتقد أن الغطرسة الروسية ستستمر متذرعة ابستهداف 
قاعدة محيميم، وستسعى أيًضا لتأمن طوق حزام أمين هلا، وما نطلبه من 
اجملتمع الدويل هو حتقيق فوري لوقف إطاق النار وتطبيق كامل لقرارات 

األمم املتحدة سابًقا وأمهها 2118 و2254.«
أما الرائد السوري املنشق  ابراهيم جمبور فريى أنه » ال ميكن لطرف ال 
ميلك أخاق اإلنسانية ان يلتزم مبا يقوله، الروس كانوا الطرف الضامن يف 
اتفاق سوتشي وأستاان، وهم أنفسهم كانوا دائًما السباقن إىل خرق أي 
اتفاق دويل، لذلك فمن البديهي أهنم لن يلتزموا بشيء، وحول  استجابة 
الروس ملطالب تركيا أو املعارضة بعودة األمور إىل ما كانت عليه، فهذا 
متوقف على أمرين األول : قوة املعارضة العسكرية على األرض ومدى 
قدرهتا على صد اهلجمات وتكبيدهم اخلسائر، والثاين: هو قدرة تركيا 
سياسًيا على التفاوض  يف حال عدم انسحاب الروس وميليشيات األسد 
من املناطق األخرية، ومؤكد إن التصعيد سيستمر وحنن لن نتوقف حى 

دحر عدواهنم«.
الدكتور خليل سيد خليل عضو اجمللس احمللي يف كفر ختارمي أكد إلشراق 
بقوله »  رفضت املعارضة السورية مقرتح اهلدنة يف ريفي محاه وإدلب 
مؤخرًا،  عليها  السيطرة  مت  الي  املناطق  من  النظام  انسحاب  مشرتطة 
والروسية  األسدية  القوات  قبل  من  الصفوف  ترتيب  عن  عبارة  وهي 
واإليرانية، وخاصة بعد دخول قوات من حزب هللا إىل جبهة ريف محاة 
الشمايل، بعد فشل القوات الروسية املمثلة بسهيل احلسن ولواء )القدس 
تدوم،  لن  أهنا  نرى  لذلك  اجلبهات،  تقدم على  الفلسطيين( يف حتقيق 
وسيعود التصعيد الروسي على مناطق ريف محاه وإدلب أكثر قوة وتدمريًا 
من قبل، وجيب على الفصائل جتميع قوهتم حتت غرفة عمليات موحدة 
ونبذ اخلافات بن بعضهم، استعداًدا للمواجهة، وهم حبالة قوة وثبات 
لتحقيق النصر واستعادة ما تقدم به النظام وحترير مناطق إضافية، وذلك 

بنقل املعركة ألراضي النظام.«

ت
تقارير وتحقيقا

أحمد مظهر سعدو

مع استمرار العدوان الروسي األسدي:
مآالت ادلب إلى أين؟

رئيس القسم السياسي

جرب الشويفخليل سيد خليلرضوان األطرشقاسم اخلطيب أمين عبد النور
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حتــت ســتار التحــرك العســكري األمريكــي يف اخلليــج وســواه، وعلــى 
وقــع التصعيــد يف املنطقــة يقــوم صهــر )ترامــب( »كوشــنري« عــراب مــا 
يســمى صفقــة القــرن، جبولــة شــرق أوســطية لوضــع اللمســات األخــرية 
قبــل قمــة املنامــة يف البحريــن املزمــع عقدهــا بطلــب مــن )ترامــب( هلــذا 
الشــأن، وتبــدو قمــم مكــة االســامية العربيــة اخلليجيــة وكذلــك قمــة 
القــدس بــن »جــون بولتــون«، و«نيكــوالي بتريشــوف« و«مائــري بــن 
شــاابت«، تبــدو كلهــا مقدمــة هلــذه الصفقــة قبــل أن تكــون موجهــة 

ضــد إيــران.
واألكيد أن القمم العربية واإلسامية مل تعد تصنع احلدث، وانعقادها 
مثــل غياهبــا مل يعــد يعــين شــيئاً، وال يغــرّي أي شــيء مــن واقــع احلــال، 
وقــد حتــّول أغلبهــا إىل منّصــات خطابــة مُملــة، أهــم مــا فيهــا الطرائــف 
والقفشــات الــي تتصّيدهــا كامــريات املصوريــن لرؤســاء يغطــون يف نــوم 
عميــق، وآخريــن يتهجــّون خطــاابٍت مل يكتبوهــا، وأحيــاانً ال يفقهوهــا، 
إذ أنــه منــذ ســيطرت الســعودية علــى مؤسســة القمــة العربيــة، حتولــت 
قــرارات جاهــزة  اجتماعاهتــا إىل جلســات تســجيل للمصادقــة علــى 
ممــات مــن فــوق، وليــس هلــا أدىن صلــة مبصــاحل وطموحــات العــرب 

وتقدمهــم. 
إن قمــم مكــة ســتكون بــا معــىن وبــا هــدف، إذا التأمــت فقــط لتزكيــة 
السياســات نفســها الــي أّدت إىل متزيــق املنطقــة وتدمــري دوهلــا وتشــريد 

شــعوهبا، وقطــع طريــق احلريــة لشــعوهبا أيضــاً.
مــرأى  علــى  وحُتــرق  إدلــب  فيــه  ُتدّمــر  الــذي  الوقــت  ذلــك يف   كل 
ومســمع مــن اجلميــع؛ والســؤال: هــل مسعــت الزعامــات العربيــة الــي 
تتحضــر ملؤمتــرات مكــة املكرمــة ومؤمتــر املنامــة مبــا جيــري يف إدلــب مــن 
مــع قممهــم؟ أييت ذلــك مــع  جرائــم وإابدة وحُيضــر لشــعوبنا مرتافقــاً 
دغدغــة املمثــل األمريكــي اخلــاص لشــؤون ســوراي »جيــم جيفــري« كاذابً 
حــول حــٍل متوقــع، بينهــم و بــن روســيا الفاشــية البوتينيــة، للقضيــة 

كلنــا يعــرف القــوة الصلبــة الــي متلكهــا الــدول عــر اجليــوش والرتســانة العســكرية 
وحجمهــا وقدرهتــا، لكــن ابملــوازي للقــوة الصلبــة هنــاك قــوة انعمــة أو قــوة ذكيــة 
وهــي أعمــق أثــراً وجاذبيــة وينــدر مواجهتهــا وهــي تعتــر مــن القــوى احلضاريــة اهلادئــة 
الذكيــة والعميقــة األثــر، والقــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة تعتــر وســيلتان يف الصــراع 
هلــا  املنشــود  اهلــدف  إىل  للوصــول  الــدول  بعــض  ذلــك  تســلك  اإلنســاين حيــث 
وتكــون اســرتاتيجية مهمــة، والقيــادة الناجحــة الذكيــة تســعى المتــاك كلتــا القوتــن.
النظريــة الواقعيــة الــي تتمثــل بدرجــة قــوة الدولــة وهيمنتهــا عــر ترســانتها العســكرية، 
مــن هنــا كانــت القــوة الناعمــة ممثلــة يف النظريــة الليراليــة الــي تدعــو إىل الســلم واألمــن 

مــن خــال التكامــل االقتصــادي ونشــر قيــم الدميقراطيــة والعدالــة.
والقــوة الناعمــة هــي القــدرة يف احلصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق اجلاذبيــة وليــس 
مهابــن،  نكــون  حنــن حباجــة ألن  الرتهيــب،  وليــس  واالقنــاع  الرتغيــب  اإلرغــام، 
لكننــا أحــوج أن نكــون حمبوبــن وجاذبــن ومقنعــن أبهدافنــا ومشــاريعنا. ترتكــز 
القــوة الناعمــة علــى القيــم والســلوك واألخــاق، وهــي القــوة اجلاذبــة الســيما أمــام 

والتوحــش. الغطرســة 
ويف فــن القيــادة هنــاك قائــد حمبــوب وقائــد مرهــوب، وهنــاك مــن جيمــع بــن األمريــن 

وهــذه صفــة عظيمــة قــّل مــن يتمتــع هبــا.
قبــل أربعــة قــرون نصــح )نيقــوال ميكافلــي( أحــد أبــرز منظــري مــدارس التحليــل 
السياســي، أن يكــون األمــري مرهــوابً أهــم مــن كونــه حمبــوابً، لكــن يف عــامل اليــوم حنــن 

حباجــة للصفتــن معــاً.
ويف الصــراع اإلنســاين عندمــا تتمكــن مــن جعــل اآلخريــن يعجبــون مبُثِلــك ويريــدون 
مــا تريــد فإنــك لــن تضطــر إىل االنفــاق كثــرياً علــى العصــي واجلــزرات أي علــى 

اإلرغــام واإلغــراء، أو علــى اإلغــواء واإلغــراء.
خــال فــرتة احلــرب البــاردة اســتخدمت الــوالايت املتحــدة املعــوانت األجنبيــة بشــكل 
أكــر مــع الــدول الــي تتعــاون معهــا مــن أجــل الدفــاع عــن جماهلــا ، فقــد اســتطاعت 
مــن خــال القــوة الناعمــة إســقاط االحتــاد الســوفيي عــر الغــزو الفكــري والثقــايف 
داخــل مناطــق نفــوذ االحتــاد الســوفيي، وأصبحــت املســاعدات وســيلة يف السياســة 
اخلارجيــة للبلــدان القويــة واملتوســطة، وأصبــح ارتــداد اســتعمال القــوة الصلبــة كارثــي، 

الســورية حســب قولــه.
إذاً؛ كل ذلــك علــى وقــع وصــوت القصــف واجملــازر والدمــار الــذي 
احملــرر  الســوري  الشــمال  األســدي يف  ذيلهــم  مــع  بــه مجيعــاً  يقومــوا 
وخاصــًة يف إدلــب ليغطــوا علــى فشــلهم بكســر إرادة شــعبنا الســوري 
الثائــر وفشــلهم يف حتقيــق تقــدم واجنــاز عســكري بشــمال محــاة وجنــوب 
إدلــب ســوى قتــل املدنيــن واألبــرايء مــن أبنــاء شــعبنا وتدمــري ممتلكاهتــم 
لتشــّيع وتشــييع بــادان وتقّســمها وتقســيمها طائفيــا وعرقيــاً،  متهيــداً 
ليتــّم أتمــن حــدود الصهاينــة، وتغيــري الرتكيبــة الدميغرافيــة بتجنيــس أتبــاع 
إيــران، بعــد إزاحــة مايــن العــرب مــن أحــرار كل املكــوانت الوطنيــة 
الســورية، ســيتم إخــراج إيــران مــن ســورية )عســكرايً( بعــد أن حققــت 
املهمــة املوكلــة إليهــا لتحــل مكاهنــا جيــوش عربيــة وظيفيــة حتافــظ علــى 

مــا أجنزتــه )الصفيونيــة( !
وكمــا يشــن نظــام الشــبيحة األســدي وداعميــه، خاصــة الــروس اجملرمــن 
واإليرانيــن الطائفيــن وبــكل مــا يســتطيعوا مــن حقــد ولــؤم اهلجمــات 
»اجلــوالين«  القاعــدة  تلميــذ  ربيبهــم  يقــوم  احملــررة،  املناطــق  علــى 
املعلومــات  وتقــدمي  وهنــب  تنكيــل  مــن  عنــه  عجــزوا  مــا  ابســتكمال 
اجملانيــة هلــم الســتخدامها حــن احلاجــة، كمــا جــرى لصــور اجتماعاتــه 
األخــرية مــع خرفانــه علــى وقــع الدمــار والقصــف، وهــو الزال يبقــي 
املعتقلــن يف ســجن العقــاب والبالــغ )7000( حــر شــريف معتقــل، 
وال يُطلق ســراحهم، وهم قادرين على أن حيرروا ســوراي، وحن يســتمر 

وكمــا ذكــر جوزيــف اني مســاعد وزيــر الدفــاع األمريكــي عــن آاثر اســتعمال القــوة 
الصلبــة واالرتــدادات يف أعقــاب احلــرب األمريكيــة علــى العــراق يف عــام 2003 
م وكمــا حتــدث غــري واحــد مــن املســؤولن األمريكيــن وكذلــك مراكــز الدراســات 
حيــث أظهــر اســتطاع رأي أجــراه مركــز بيــو للبحــوث هبوطــاً مفاجئــاً حــاداً يف 
شــعبية الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ابملقارنــة مــع احلالــة قبــل ذلــك بعــام، حــى يف 
بلــدان حليفــة للــوالايت املتحــدة مثــل اســبانيا وإيطاليــا، كمــا هبطــت مكانــة أمريــكا 
هبوطــاً عمــودايً يف البلــدان اإلســامية مــن املغــرب لرتكيــا إىل جنــوب شــرق آســيا.

الصــر  حتتــاج  لكنهــا  نتائــج  وأعظــم  تكلفــة  أقــل  هــي  الناعمــة  القــوة  أن  وكمــا 
االســرتاتيجي والعقــل االســرتاتيجي والنظــرة الثاقبــة والتغلــب علــى التعامــل مبفهــوم 

الفرعيــة. التفاصيــل  بعــض  مــن  أهــم  اهلــدف عمومــاً  فنجــاح  الثــأر والتشــفي 
وإذا عرفنــا القــوة أبهنــا القــدرة علــى التأثــري يف أســلوب اآلخريــن جلعــل تلــك األشــياء 
النــاس  فإميــان  اآلخريــن،  ســلوك  يف  للتأثــري  عديــدة  طــرق  هنــاك  يبقــى  حتــدث، 
مبشــروعية اهلــدف واقتناعهــم بذلــك يكســبك أتثــرياً عريضــاً وعميقــاً. واملاحــظ يف 
تركيــا الســيما يف اخلمســة عشــرة ســنة األخــرية كان هنــاك حتــول يف صنــع السياســة 
اخلارجيــة لرتكيــا، حيــث اســتطاعت شــق طريقهــا مــن خــال االعتمــاد علــى عــدد 
والوســاطة يف  اإلنســانية  والدبلوماســية  اخلارجيــة  املســاعدات  مثــل  األدوات  مــن 
الــدول اإلفريقيــة والشــرق األوســط واالنفتــاح التجــاري وزايدة البعثــات الدبلوماســية 
واملنــح للطــاب األجانــب الذيــن يرجعــون لبلداهنــم بلغــة تركيــة وقيــم وأفــكار إجيابيــة 

خــال الدراســة وتســهيلها.
املؤسســات غــري احلكوميــة الرتكيــة كان هلــا دور ابرز يف املســاعدة عــر اإلغاثــة 
والوجــود يف عــدد مــن الــدول االفريقيــة واآلســيوية وحــى بعــض الــدول األوربيــة، 

ســوغ لتدمــري 
ُ
»اجلــوالين« ابلســيطرة علــى معظــم إدلــب فهــو يقــدم امل

كل إدلــب.
اآلن؛ وبعــد مائــة عــام مــن التنظــري، نكتشــف أننــا كنــا ضحيــة متاجــرة 
كبــرية وتــكاذب )بعــث أســدي( أكــر حــول اللغــة والتاريــخ املشــرتك 
واجلغرافيــا ابعتبارهــا القواســم املشــرتكة الــي توحــد العــرب، بــل هنــاك 
مــا هــو أهــم وهــو الوجــع العــريب الواحــد واألحــزان العربيــة الواحــدة، 
فــا يوجــد مواطــن عــريب مــن احمليــط اىل اخلليــج ال يعــاين مــن القمــع 
والظلــم واجلــوع والــذل، وأخــرياً املــوت قبــل األوان، بســبب فســاد الطغــم 
واألنظمــة وغيــاب احلــرايت، ليصبــح خيــار املواطــن العــريب، لألســف، 

هــو البحــث عــن أرض توفــر لــه الكرامــة ولقمــة اخلبــز واحلريــة !!
ضمــن  يقــع  احملــرر  الشــمال  علــى  الروســي  والضغــط  اهلمجيــة  إن 
اســرتاتيجية أكــر موجهــة ليــس فقــط ضــد شــعبنا الســوري بــل موجهــة 
ضــد تركيــا أيضــاً، ابعتبارهــا النصــري األهــم واألكــر ألهــداف شــعبنا، 
ففــي حــال اســتمرار الغمــوض والقصــف والدمــار اهلمجــي يف إدلــب 
إلخــراج األحــرار منهــا، فســيكون مــن الصعــب إن مل يكــن مــن شــبه 
املســتحيل أتمــن »عفريــن« واجليــوب األخــرى املتواجــدة علــى طــول 

احلــدود.
ومهمــا كانــت نتائــج ديبلوماســية العضــات الدوليــة حــول ســوريتنا، 
فليــس أمــام شــعبنا الســوري ســوى االســتمرار بثورتــه وحتقيــق احلريــة 

وإقامــة الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة احلديثــة.

املركــز  يف  تركيــا  أتيت   )OECD( االقتصــادي  التعــاون  دول  تقريــر  فحســب 
الســادس عامليــاً إال أهنــا حلّــت يف املركــز األول مقارنــة مــع إمجــايل الناتــج احمللــي، 
وحســب تقريــر املســاعدات اإلنســانية العامليــة فــإن تركيــا قدمــت 6  مليــار وجــاءت 
يف املرتبــة الثانيــة بعــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــي قدمــت 6.3  مليــار، وهــذا 
يعــر عــن الــدور الــذي تســعى تركيــا إليــه يف الشــرق األوســط والعــامل مــن خــال 
الــي كان  أهنــا وريثــة امراطوريــة كبــرية، الســيما اجلغرافيــة  الناعمــة الســيما  القــوة 
هلــا وجــود فيهــا اترخييــاً، حيــث يســهل الوجــود والتفاعــل مــن خــال القــوة الناعمــة 

والقــوة الذكيــة.
يف العقديــن األخرييــن كان لإلعــام الرتكــي دور يف االنتشــار الســيما يف األوســاط 
العربيــة واإلســامية وكان اإلعــام طريقــة مســلية إليصــال رســائل وتفاعــل مهــم، 
فقلمــا جتــد شــخصاً عربيــاً ال يتابــع مسلســاً تركيــاً أو أخبــارًا تركيــة، وإتقــان عــدد مــن 
األتــراك للكثــري مــن اللغــات ومنهــا العربيــة وجتنيــس بعــض العــرب مــن ذوي املهــارات 
أيضــاً ســاعد يف نقــل الصــورة والظهــور علــى شاشــات خمتلفــة بلغــات خمتلفــة مل يكــن 
ليتوفــر مــن قبــل، فتعــر عــن تركيــا ومواقفهــا وأهدافهــا عــر أشــخاص حيملــون اهلويــة 
الرتكيــة وينتمــون جملتمعــات متعــددة وخمتلفــة فكانــوا قنــوات مهمــة جملتمعاهتــم حتمــل 
القيــم الرتكيــة ورســائلها، وقــد اســتطاعت إلغــاء القطيعــة وحتقيــق االنفتــاح والتقــدم 

واالندمــاج.
إن املســاعدات اإلنســانية تتحــول إىل مصــاحل واقعيــة مــع الزمــن، وقــد رأينــا يــوم 
اخنفــاض اللــرية الرتكيــة احلــاد كيــف كان التفاعــل الــدويل وشــعوب املنطقــة، وهــذا 
يعــر عــن دول القــوة الناعمــة والقــوة الذكيــة يف التأثــري والنفــوذ الــذي ينعكــس إجيــاابً 

علــى سياســة الدولــة اخلارجيــة وعلــى مصاحلهــا وتنميتهــا املســتمرة.

عبد الباسط حمودة
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71 عامــاً علــى احتــال فلســطن مــن قبــل العصــاابت الصهونيــة والــي 
قومــي  إنشــاء وطــن  هبــدف  الفلســطيين  الشــعب  جمــازر حبــق  نفــذت 
للبيــوت،  وهــدم  منظــم،  وقتــل  وتشــريد  املأســاة هتجــري  فكانــت  هلــا، 
وإغتصــاب للنســاء فضــًا عــن سياســة اإلابدة اجلماعيــة الــي ارتكبتهــا 
العصــاابت الصهونيــة حبــق أبنــاء الشــعب الفلســطيين، دون أي جنــدًة 
خملصــة مــن قبــل النظــم العربيــة دفاعــاً عــن فلســطن، وكأن الذيــن يقتلــون 
ليســوا بشــرًا بــل كائنــات ليــس هلــم أي قيمــًة، مث انتهــت احلــرب ابحتــال 

فلســطن.  
انتهــاء احلــرب واحتــال فلســطن وتشــريد ســاكنيها وفقــاً الحصائيــات 
بشــأن هــذا املوضــوع والــي حصــرت عــدد االجئــن آنــذاك مبــا يقــارب 
إنشــاء  بزعــم  وأوطاهنــم  أرضهــم  عــن  شــردوا  فلســطيين  ألــف   150
واحــة دميقراطيــة يف املنطقــة العربيــة تتغــىن هبــا علــى حســاب مجاجــم 
أمهاهتــم  واغتصبــت  ذويهــم  وشــردت  قتلتهــم  الذيــن  الفلســطينين 
وجوعــت أجدادهــم ووأدت أطفاهلــم، ومــازال خيــرج علينــا البعــض ليقــول 
لنــا أبن التطبيــع مــع )إســرائيل( أمــر هــّن بــل هــو فــرض عــن جيــب 

تنفيــذه واإللتــزام بــه مــن قبــل بعــض املطبعــن. 
البيئة الفلسطينية ما بعد النكبة 

ورث الشــعب الفلســطيين مــا بعــد النكبــة واقعــاً مــزرايً مريــراً علــى كافــة 
األصعــدة واملســتوايت فمــا زال اجلــرح الفلســطيين يئــن حــى يومنــا هــذا، 
فالفلســطيين الــذي ذاق مــرارة التشــريد واهلجــرة والطــرد القســري مــن 

لعــل هــذا مــا فعلتــه دميقراطيــة اإلابدة األمريكيــة وعرّابيهــا يف الغــرب اخلبيــث 
ابلعــراق، مث طّبقــوا ذات املشــروع القــذر يف ســورية ولبنــان واليمــن، ويبــدو 

أن السلســلة ستســتمر لتنــال مــن مصــر واخلليــج.
يســتخدم )مايــكل أوترمــان وريتشــارد هيــل وبــول ويلســون( يف كتاهبــم 
الشــهري )حمو العراق: خطة متكاملة القتاع عراق وزرع آخر( مصطلح 
)إابدة اجملتمع( الذي اســتخدمه ألول مرة )كيت داوت( يف كتابه )فهم 
عــام  بعــد  مــا  عــراق  علــى  ينطبــق  والــذي  البوســنة(  مــن  الشــر: دروس 
الدولــة  لتحطيــم  داوت(  )كيــت  الــي حددهــا  األســس  وهــي   2003
مســتعيناً بتجربــة يوغســافيا ســابقاً الــي حتولــت إىل ســت دول الحقــاً.

 إنــه الســيناريو الــذي مت وضعــه يف مراكــز األحبــاث الغربيــة بعــد دراســة 
فيهــا  تعيــش  الــي  الدولــة  وتفتيــت  متزيقهــا  يــراد  الــي  اجملتمعــات  طبيعــة 

جمموعــات بشــرية خمتلفــة منــذ قــرون مــن خــال تفجــري الكراهيــة. 
النســاء  قتــل  يتــم  املنــزل، ال  هيبــة  بــل  البيــوت فحســب  تدمــري  يتــم  ال 
واألطفــال فحســب بــل املدينــة ايضــاً بطقوســها ومناهــج حياهتــا، ال تتــم 
مهامجــة جمموعــة مــن النــاس فحســب، بــل اترخيهــا وذاكرهتــا اجلماعيــة، ال 
يتــم هــدم النظــام االجتماعــي فحســب، بــل أيضــاً اجملتمــع نفســه، ويســمى 
العنــف يف احلالــة األوىل إابدة املنــزل، ويف الثانيــة إابدة املدينــة، ويف الثالثــة 

اإلابدة اجلماعيــة.
مــن الضــروري إدخــال تعبــري جديــد حمــدث علــى احلالــة الرابعــة وهــو إابدة 
اجملتمــع يف عــراق مــا بعــد 2003: - كذلــك يف أي دولــة مســتهدفة 
الحقــاً ، حيــث مت هــدم كل قيــم التضامــن وعاقــات اجلــوار واألحيــاء 

والدينيــة  والنفســية  املاديــة  احلواجــز  نظــام  وبنــاء  واملذاهــب  الســكنية 
املقاييــس  انقــاب  واألخطــر  اآلخــر،  مــن  واخلــوف  االرتيابيــة  وســيطرة 
حبيــث يصبــح الشــاطر ذكيــاً، والنبيــل العفيــف غبيــاً ألنــه ال يشــارك يف 
الوليمــة العامــة والنهــب، ويصبــح اللــص ســوايً، والشــريف منحرفــاً، وغريهــا 
مــن التناقضــات الــي تقلــب منظومــة القيــم األخاقيــة والسياســية الســوية 

لصــاحل نقيضهــا.
منســقة  خطــة  خــال  داوت:)مــن  يقــول كيــت  هــذا؟  حيــدث  كيــف 
ألعمــال خمتلفــة هتــدف إىل تدمــري األســس األساســية للمجتمــع ونتائجهــا 
املؤسســات  العائلــة،  اهلويــة،  التضامــن،  تدمــري:  تتضمــن  وحشــية، 
االجتماعيــة، وعــي الــذات، لكــي يصبــح اإلرتيــاب وســوء النيــة التوجهــن 

النــاس(. لــدى  الســائدين 
وبــول  هيــل  وريتشــارد  أوترمــان  )مايــكل  الثاثــة  الكتــاب  مؤلفــو  يعلــق 
التدمــري  ابلقــول:  هــذه  داوت(  فقــرات كتــاب )كيــت  علــى  ويلســون( 
املتحــدة األمريكيــة  الــوالايت  بــه  الــذي قامــت  للعــراق وشــعبه  املقصــود 
وحليفاهتــا إابن حــرب اخلليــج وحقبــة العقــوابت الدوليــة وحــرب اخلليــج 
الثانيــة وخاصــة يف ضــوء غــزو العــراق يف نيســان 2003 الــذي حــدث 
دون تفويــض أممــي، شــكل حماولــة إابدة اجتماعيــة ليــس للشــعب إمنــا 
مكوانهتــا  وتعايــش  الدولــة  هلــذه  الطويــل  التاريــخ  رغــم  العراقيــة  للدولــة 

األثنيــة.
كيــف حتقــق ذلــك خــال 14 عامــاً مــن احلــروب والدمــار واالرهــاب 
والنهــب وتغيــري القيــم واملفاهيــم واملعتقــدات وحــى كثــري مــن ســلوك األفــراد 

بداخلــه،  وطنــه كان البــد هلــذه اجلرميــة أن تــرتك أثــراً وجرحــاً عميقــاً 
األم  مثــل  فالوطــن  أخــرى  ليــس كأي دولــة عربيــة  فلســطن  فالوطــن 
اليعــوض. ومنــذ ذلــك احلــن والفلســطيين يرتقــب حتريــر وطنــه وعودتــه 
النكبــة  بعــد  مــا  الــي رمسهــا وختيلهــا  آمالــه ووعــوده  لكــن  بــاده  إىل 
أصبحــت هبــاًء منثــورًا فمــا إن تعــاىف مــن جــرح النكبــة حــى أصيــب 
جبــرح آخــر وهــو النكســة ومــا حــل مــن هجــرة أخــرى للفلســطينين 
مــن دايرهــم وبادهــم، وكأن العقــل الفلســطيين وذاكرتــه اجلماعيــه قــد 
)إســرائيل(  تتمــدد  والتغريــب، حــى  القســري  التهجــري  علــى  تعــودت 
وتوســع كياهنــا املغتصــب علــى حســاب األرض الفلســطينية والشــعب 

الفلســطيين. 
لعــودة  مســاندة  الفلســطينية  النكبــة  بعــد  مــا  العربيــة  البيئــة  تكــن  مل 
الاجئــن الفلســطينن لبادهــم، فنكســة عــام 1967 ومــا تاهــا مــن 
تســتطع  مل  للتحريــر،  عليهــا  يعــوّل  الــي كان  العربيــة  للجيــوش  هزميــة 
بادهــم،  إىل  الفلســطينين  ترجــع  أن  هلــا  فكيــف  بادهــا،  حتــرر  أن 
فضــًا عــن عمليــات القمــع الــذي تعــرض لــه الفلســطينين مــن بعــض 
األنظمــة العربيــة، واجلــور الواقــع عليهــم، كل ذلــك كان عامــًا مباشــراً 
يف التخفيــف مــن حــدة اآلمــال الــي تلقــى بظاهلــا علــى الفلســطينن، 
الذيــن كانــوا يــرون يف ذلــك نصــراً مــؤزراً هلــم، ســقطت األمنيــات وخابــت 
التمنيــات، وأصبــح الفلســطيين مهجــراً بــن دولــة وأخــرى حبثــاً عــن لقمــة 
عيشــه بــداًل مــن اجللــوس يف الطرقــات أو اســتجداء بعــض املنظمــات 

الدوليــة أمــًا يف احلصــول علــى كيــس طحــن يســُد بــه رمقــه.
ومع حلول االنتفاضة الفلسطينة األوىل، والتطور النوعي للفلسطينين 
يف مقارعــة اإلحتــال اإلســرائيلي، وبدايــة حقبــة التســعينيات وتوقيــع 
إتفــاق أوســلو ولــد شــعور لــدى الفلســطيين حبلــم العــودة إىل فلســطن، 
لكــن لألســف مل يتــم الوفــاء ابلوعــود، ومت إســتثناء بــل جتاهــل مبــدأ حــق 
العــودة مقابــل تعويضــات متنحهــا املنظمــات الدوليــة كاســتحقاق أممــّي 

عوضــاً عــن تشــريدهم وهتجريهــم عــن بادهــم فلســطن.
ما هو احلل؟ 

اآلمــال الــي رمسهــا الفلســطيين مــا بعــد النكبــة حــى وقتنــا احلاضــر ابءت 
مجيعهــا ابلفشــل، ومــع ذلــك مــا زال الفلســطيين يرتقــب موعــد عودتــه 
لكــن  وعــدواانً.  وظُلمــاً  قســراً  منهــا  هجــر  والــي  املدمــرة،  بــاده  إىل 
الفلســطيين مــازال يثــق بشــعبه يف الداخــل ومقاومتــه الــي رمســت مامــح 
عودتــه، ونتذكــر هنــا كلمــات الشــهيد د. الرنتيســي قائــًا: »لقــد حــاوروا 
العــدو ولكــن حــاوروه ابلــدم، حــاوروه ابلســاح، حــاوروه ابللغــة الــي 
يفهــم، الــي أمامهــا ينصــاع، فعدوكــم ال يفهــم إال لغــة واحــدة، هــي 

لغــة احلــرب«.  
فــإن مســتقبل الاجئــن الفلســطينين يتوقــف علــى مســألتن  لذلــك 
مهمتــن أواًل: توحيــد الشــارع الفلســطيين يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
حتــت قيــادة واعيــة وانضجــة تــدرك معــىن حــق العــودة، واآلالم لاجئــن 
ــاً: احلفــاظ علــى املــوروث الوطــين الفلســطيين ودعــم  الفلســطينين. اثني
ثورتــه كبديــل مهــم عــن املفاوضــات اإلســرائيلية الفلســطينية علــى مــدار 
تعميــق  ســوى  تذكــر  فائــدة  أي  حتقــق  مل  الــي  قــرن،  ربــع  مــن  أكثــر 
االســتيطان، وتعزيــز مبــدأ األرض مقابــل القتــل وليــس األرض مقابــل 
الســام. فإســرائيل عــدو ال يعنيــه أي مقــرر دويل مــن شــأنه عــودة أي 
الجــئ فلســطيين إىل أرضــه، وإال ملــا قــام إبغتصــاب فلســطن وهتجــري 

ســاكنيها علــى مــدى أكثــر مــن 71 عامــاً. 

فعــل  رد  أي  تثــري  ال  إثنيــة  ألســباب  االنفصــال  نزعــات  جعلــت  الــي 
غاضــب مــن احلكومــة والشــعب، ومصــرع العشــرات ســواء بفعــل االرهــاب 
أو احلــرب ضــد القاعــدة وداعــش أمــرًا طبيعيًــا وكذلــك الرشــوة والســرقة 
واالســتياء غــري الشــرعي علــى أمــاك الدولــة وتدخــل الــدول األجنبيــة 
مــن  املايــن  أراضيــه ومياهــه وتشــريد  واقتطــاع  العــراق  بشــؤون  الســافر 
مناطــق النــزاع وهتجــري أكثــر مــن مليــون عراقــي خــارج احلــدود كيــف حتقــق 

هــذا يف ظــل الدميقراطيــة األمريكيــة يف العــراق ؟؟
جييب الكتاب الثاثة موضحن عملية متزيق الكيان العراقي: 

هــي  الســلبية  واملشــاعر  والقلــق  والكأبــة  واليــأس  االغــرتاب  مشــاعر  إن 
ظاهــرة ســائدة بــن النــاس الذيــن تنقلــب أســس حياهتــم بصــورة عاصفــة، 
ويشــعر النــاس الذيــن يعرفــون بعضهــم قبــل ســنوات أهنــم يف احلقيقــة غــرابء 
عــن بعــض، ليــس ألن هــؤالء خدعــوا بعضهــم كمــا يلــوح يف الســطح، بــل 
ألن نظــرة اجلميــع للحيــاة تغــريت متاًمــا، واألســس االجتماعيــة والثقافيــة 
قــد  والصداقــة  والقرابــة  والتاريــخ  اللغــة  وروابــط  واألخاقيــة،  والصحيــة 
حرثــت، بــل قلبــت متاًمــا، ومل يعــد للنــاس مــا حيكمــون بــه علــى بعضهــم 
بــل علــى أنفســهم إال ابحلقــد واخلــوف والنقــص والكراهيــة، وهــي أعــراض 
الداخلــي  األســاس  وزعزعــة  وروابطــه  للمجتمــع  العضويــة  البنيــة  تدمــري 
لإلنســان، وحتويلــه إىل جيفــة متنقلــة، أو إىل خملــوق ســاخط يعــوي علــى 
قمــر بعيــد، ويتعــرى ســلوكاً ولغــًة يف الســاحات واملنابــر العامــة، بوهــم أنــه 

حتــرر مــن كل القيــود الســابقة .
ســوف تُنهــك قواكــم وأنتــم تتصارعــون فيمــا بينكــم ويتهــم كل مكــون 
الوطــن ودم  ثــروات  لتلــك اجلهــة أو غريهــا وتســتنزف  اآلخــر ابلعمالــة 
اآلالف مــن أبنائــه يف حــروب داخليــة متهــد يف جمملهــا لتمزيــق الدولــة 

الشــرق األوســط اجلديــد. والشــعب، وهــذا هــو جوهــر مشــروع 
تــرى هــل نعــي مــا حــّل عــر تفجــري ألغــام الطوائــف النائمــة بنعومــة أفعــى 
حتــت أقــدام األوطــان؟ وهــل بقــي لدينــا فرصــة ملواجهــة األســوأ القــادم مــن 

خــراب ودمــار ومــا يقــرتب مــن ذلــك أو يبتعــد عنــه.

د. معاذ عليوي

كاتب فلسطيني

 على النكبة الفلسطينية
ً
71 عاما

الواقع والمستقبل

محمد صالح عويد

شاعر وكاتب سوري

ديمقراطية اإلبادة األميركية 
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ي
م القانون

س
الق طــه الطــه مــن مواليــد الرقــة 1947، اهتــم ابلدراســة »البيبلوغرافيــة« ولــه 

يف هــذا اجملــال أكثــر مــن أربــع وســبعون دراســة خمطوطــة رصــد مــن خاهلــا 
معجمــاً  العــريب، كتــب  الوطــن  مســتوى  علــى  اإلبداعيــة  الشــخصيات 
للمبدعــن العــرب يف الوطــن العــريب، ومجــع أعمــاال فنيــة إبداعيــة لـــ 156 
فنــاانً عربيــاً وعامليــاً، وأســس متحفــاً حيمــل امســه يهتــم ابلــرتاث منــذ عصــور مــا 

قبــل التاريــخ وحــى عصــران احلاضــر.
هل ميكن أن تقدموا تعريفاً أبنفسكم؟

طــه الطــه، ولــدت يف الرقــة، متــزوج ويل أربعــة أطفــال، أان مــؤرخ للفلكلــور، 
ويف ذات الوقــت أان ابحــث يف الثقافــة التارخييــة والفلكلــور الشــعيب، ونظــراً 
لإلمكانيــات احملــدودة فقــد حولــت بيــي املتواضــع يف الرقــة إىل متحــف، مــن 
خــال النشــاطات الســنوية الــي أقــوم هبــا بشــكل منتظــم يف املتحــف فإننــا 
نقــوم بعــرض تعريفــي فــين خنصصــه ألحــد الفنانــن كل عــام، مبعــىن آخــر كنــا 
ننظــم النشــاط ابســم ذلــك الفنــان. كنــا نســتقبل هــؤالء الفنانــن مــن خمتلــف 
دول العــامل ليشــاركوان يف فعالياتنــا، عــادة مــا يتــم تنظيــم هــذه األنشــطة يف 
شــكل مســابقات للشــعر والصــور والرســم، وبفضــل هــذه األنشــطة أصبــح 

طــه الطــه امسًــا معروفًــا يف أورواب والعــامل العــريب.
ما هي فوائد هذه األنشطة لسوراي؟

 ميكــن القــول أبّن الفنانــن يف أورواب والعــامل العــريب ابتــوا علــى 
درايــة ومعرفــة ابلثقافــة واألنشــطة الفنيــة يف ســوراي، وقــد لعبنــا دورًا 
مهًمــا يف عــرض عــامل الفــن األورويب يف الرقــة ولــو بشــكل جزئــي، 
وأصبــح املتحــف الــذي أسســته يف ســوراي )يف الرقــة( بوابــة ثقافيــة 

مفتوحــة ألورواب والعــامل العــريب. 
مىت جئت إىل تركيا؟

 قبــل عامــن اضطــررت للمجــيء لرتكيــا، ال ميكــن لقلــم أن يــدون 
مــا  تصــف  أن  لكلمــات  ميكــن  وال  ســوراي  يف  اجلاريــة  املأســاة 
حــدث، الغــارات اجلويــة للطائــرات احلربيــة يف الرقــة كانــت تســقط 
محمهــا علــى رؤوس النــاس دون تفريــق بــن طفــل ومســن، أنثــى، 
ذكــر، فنــان، مــزارع معــارض لألســد أو مؤيــد لــه، لقــد كانــت هــذه 
القنابــل غــري املوجهــة آلــة للمــوت وحصــد األرواح بــا هــوادة، 
ابلنســبة يل لقــد اضطــررت إىل تــرك متحفــي وبيــي الذيــن أحبهمــا 

أكثــر مــن روحــي، واهلجــرة يف ظــل ظــروف حياتيــة كهــذه.
ما هدفك من القيام هبكذا نشاط ثقايف يف أورفا؟

 هناك صورة منطية سائدة لدى اجلميع عن السورين، من قبيل »السوريون 
حباجة إىل املســاعدة، الســوري هو طفل يبيع الورق يف الشــارع، أو متســول 

يف املسجد، قدموا اخلبز أو طرًدا من الطعام هلم«..إخل.
أان ال أقــول إنــه ال يوجــد ســوريون كذلــك، فالبعــض هــم كذلــك، لكــن يف 
الوقــت ذاتــه هنــاك أشــخاص مهتمــون ابلثقافــة ويقومــون بنشــاطات ثقافيــة 

يف ظــل هــذه الظــروف.
اثنيــاً، العمــل الــذي كنــت أقــوم بــه يف الرقــة هــو نتــاج نــور العــن جلهــد اســتمر 
خلمســن عامــا كامــة، العمــل الــذي أقــوم بــه هنــا خيفــف بعــض آالمــي، 
انظــروا إن هــذه األعمــال واملنتجــات ابلغــة األمهيــة  ويقلــل مــن معــاانيت. 
ابلنســبة يل أكثــر مــن أي شــيء، وصدقــوا أنــين أســتطيع أن أبقــى جائًعــا، 

لكــن ال ميكنــين البقــاء بــدون الفــن.
هل ميكنك أن حتدثنا عن األعمال اليت تقومون هبا يف أورفا؟

أمجــع نســخ مــن الصحــف واجملــات والكتــب الصــادرة ابللغــة العربيــة يف أورفــا 
وأعمــل علــى أرشــفتها، كمــا أقــوم بتدويــن الســري الذاتيــة للفنانــن احملليــن 
الذيــن أمتكــن مــن الوصــول إليهــم مــن الذيــن ينظمــون نشــاطات فنيــة، أحــاول 
الوصــول إىل املنتجــات الفنيــة للفنانــن الســورين واملواطنــن يف أورفــا مثــل 

الرســومات والصــور وغريهــا، ومــن مث أقــوم بعرضهــا يف متحفــي. 
ومــن أجــل تعريــف الســورين علــى مدينــة أورفــا، قمــت أان وجمموعــة مــن 
املصوريــن الســورين ابلتقــاط صــوٍر للمســاجد التارخييــة يف أورفــا والشــوارع 
القدميــة والفنــادق الصغــرية والكنائــس واحلمامــات وســوق أورفــة املســقوف 

خيطــر ببــايل هنــر الفــرات، فنهــر الفــرات هــو النهــر الــذي جيعــل مــن الرقــة رقــة، 
كنــا نقيــم خميمــات ومعســكرات ثقافيــة ســنوية مــع علمــاء البيئــة الثقافيــة 
علــى طــول هنــر الفــرات، هنــاك علــى ضفــاف النهــر الــذي ابت رمــزاً للرقــة 
ُكتبــت القصائــد ورمســت الرســومات والصــور، لــو مل تكــن هنــاك طبيعــة مجيلــة 

لكانــت املدينــة عدمــاً.
 نعــم، لقــد عشــتم حيــاة مليئــة ابلفــن، لكــن هــل هتدفــون إىل االســتمرار 

هبــذا اجملــال رغــم ظــروف احليــاة الصعبــة هــذه؟
لــدي 50 عاًمــا مــن اخلــرة املرتاكمــة يف هــذا اجملــال، لقــد بنيــت متحفــاً يف 
عــام 1975، وكان للمتحــف مؤلفــات وأاثر تعــد مصــادر مهمــة بلهجــات 

خمتلفــة.
متحف خاص بك ما هي الغاية من إجياده؟ 

هبــذه  ترعــت   ،1981 عــام  الرقــة  يف  حكومــي  متحــف  أتســس  عندمــا 
املؤلفــات واآلاثر ملتحــف الدولــة، كنــت وقتهــا أحتفــظ أبرشــيفات 25 عامــاً 
لبعــض الصحــف، وكان لــدي يف قســم الفــن واألدب ســري ذاتيــة ألكثــر مــن 
1000 شــخص، وكان لدينــا الكثــري الكثــري مــن األعمــال يف العديــد مــن 

اجملــاالت.
هل تشعر أنك أجنيب يف تركيا؟

ابدئ ذي بــدء وكمــا قلــت يف بدايــة املقابلــة الرقــة وأورفــا 
أنــه ال  فيهــا  القــول  ميكنــين  لدرجــة  متشــاهبتان  مدينتــان 

فــرق بينهمــا.
والنقطــة الــي أود أن ألفــت االنتبــاه هلــا يف هــذا الســياق أن 
هنــاك نــوع مــن الوحــدة الثقافيــة الفلوكلوريــة التقليديــة بيننــا، 
لذلــك جيــب أن تكــون الفنــون واألعمــال األدبيــة للفنانــن 

الســورين واألتــراك جســراً ثقافيــاً بــن البلديــن.
نشــاطات  هــي  هبــا  تقومــون  الــيت  النشــاطات  هــذه 
يفــرتض أن تنظمهــا مؤسســات الدولــة، أليــس هــذا أمــراً 

صعبــاً ابلنســبة لكــم؟
أن  فــردي  بشــكل  حنــاول  أمثــايل  وأشــخاص  أان  أجــل 
نقــوم هبــذه النشــاطات الثقافيــة الــي يفــرتض أن تنظمهــا 
مؤسســات الدولــة، فلعــل بعــض األشــخاص يهتمــون هبــذه 
لنــا  بتقــدمي دعــم  انتباههــم فيقومــون  النشــاطات وجتلــب 
مهمــا بلــغ حجمــه ومقــداره، إمكانياتنــا قليلــة وقوتنــا حمــدودة، ولــذا أنمــل أن 
تقــوم بعــض املؤسســات بدعــم منظمــي مثــل هــذه الفعاليــات الثقافيــة، علــى 
وجــه اخلصــوص، ســيكون دعــم بلديــة أورفــا الكبــرية والبلــدايت املركزيــة دعمــاً 
ضــرورايً ومهمــاً جــداً لنــا، إضافــة إىل املســاعدة واإلســهامات مــن مديريــة 

الثقافــة والســياحة يف أورفــا.
أخريًا، هل تشتاق لسوراي؟

مل  معشــوقه؟  العاشــق  ينســى  وهــل  تتدفــق يف عروقــي،  الفــرات  هنــر  ميــاه 
أنــس ولــو للحظــة واحــدة الرقــة وســوراي، فهمــا ماثلتــان أمــام عيــين علــى 
الــدوام، حنــن نبكــي الدمــاء بــدال مــن الدمــوع، حنــن ال قيمــة لنــا وال احــرتام 

بوطننــا. إال 
هل هناك شيء آخر تريد إضافته؟

أود مــن خالكــم أن أانشــد مجيــع القــراء وكل الــرأي العــام مــن أجــل كســر 
الصــورة النمطيــة الســلبية واألحــكام املســبقة عــن الســورين، أنمــل أن تقــوم 
الصحــف والوســائل اإلعاميــة األخــرى بنشــاطات مثــل هــذه املقابــات 

للمســاعدة يف ذلــك.
ال بــد مــن تغيــري هــذه الصــورة واألحــكام املســبقة؛ إذا كنتــم تعتقــدون أن 

الســورين حيتاجــون فقــط لتنــاول الطعــام والشــراب، فأنتــم خمطئــون.
  فالســوريون لديهــم أعمــال فنيــة مثــل الشــعر والرســم واألدب، حنــن يف 
انتظــار أن يقــدم املســؤولون والســلطات الرتكيــة الدعــم الاجئــن الســورين 
مــن خــال هــذه  أعــر  الفنيــة، كمــا  الذيــن يقومــون مبثــل هــذه األنشــطة 
املقابلــة عــن حــيب واحرتامــي ألهــل أورفــا الذيــن فتحــوا أبواهبــم وقلوهبــم لنــا.

وغريهــا.
   هل هناك من أييت ملشاهدة مشروعكم واألعمال اليت تقومون هبا؟

لقــد بــدأت هبــذا املشــروع مــن ال شــيء، وأان هبــذا النشــاط أقــوم إبحيــاء 
الروابــط الثقافيــة وتعزيزهــا، كل رســام يقــوم برســم صــورة مجيلــة يريــد أن يــرى 
النــاس رمستــه، وأان أيضــاً أود مــن مجيــع الذيــن تعرفــت عليهــم يف أورفــا أن 
يــروا مشــروعي هــذا وأعمــايل، وآمــل أن تكونــوا وســيلة جللــب اهتمــام عشــاق 
الفــن والســلطات الرتكيــة املعنيــة مــن خــال هــذه املقابلــة، إن جــاز التعبــري 
فــأان حاولــت حتويــل مــواد خــردة وقمامــة إىل فــن، وأان أريــد أن حتقــق هــذه 

اجلهــود املضنيــة هدفهــا. 
كيف بدأ هذا الشغف والفضول للفن لديك؟

واملبــاين  النبــااتت  هلــا، وكانــت  البيئــة وحمبــاً  جمــال محــاة  أعمــل يف  كنــت 
التارخييــة جتــذب اهتمامــي دائمــا، وكذلــك األاثث والطبيعــة والبيئــة، حــن 
كنــت يف عمــر الطفولــة وجــدت عملــة معدنيــة قدميــة، كمــا عثــرت علــى 
أحضرهــا  وكنــت  التارخييــة  القيمــة  ذات  واألكــواب  األطبــاق  مثــل  أشــياء 
للبيــت، كان أيب وأمــي يغضبــون لذلــك دائمــاً، مــع الوقــت حتــول ذلــك إىل 
هوايــة كبــرية عنــدي، وقــد عكفــت علــى تطويــر هــذه املوهبــة علــى الــدوام.

هل هناك تشابه بني الرقة وأورفا؟
انظــروا، هــذه املنطقــة عبــارة عــن مناطــق شــقيقة واحــدة، الرقــة هــي املدينــة 
الــي ولــدت ونشــأت فيهــا، أورفــا كذلــك مدينــة أعرفهــا عــن كثــب، هنــاك 

تشــابه كبــري بــن أورفــة والرقــة يف أشــياء مثــل املبــاين التارخييــة والنبــااتت.
أورفــا والرقــة متامــا مثــل األختــن التوأمــن، دعــوين أعطــي لكــم مثــاال يؤكــد 
هــذا التشــابه بــن املدينتــن؛ يف عــام 1736 كان رضــوان ابشــا واليــاً علــى 
كل مــن الرقــة وأورفــا، إهنــا معلومــات ملموســة توضــح أهنمــا شــقيقتان يف 
التاريــخ، أان أعمــل دراســة حــول أوجــه التشــابه واالختــاف الثقــايف بــن 

هاتــن املدينتــن. 
من هو املعلم والداعم لكم يف هذا الطريق؟

ال يوجــد فنــان ميكــن لــه أال يتأثــر ابألرض الــي يقيــم فيهــا ويتنفــس مــن 
هوائهــا، عــدم التأثــر ابلبيئــة واملبــاين التارخييــة، والنبــااتت يف مدينــة الرقــة أمــر 
غــري ممكــن، هــذا أمــر فطــري وطبيعــي، فاإلنســان هــو ابــن اجملتمــع الــذي 
يعيــش فيــه، لذلــك فــكل فنــان ابجملتمــع الــذي يعيــش وحيمــل خصائصــه، كل 

واحــد مــن هــذه العناصــر هــو مــدرس ومعلــم ابلنســبة يل.
أان ال أنســى أبــدا كام أمــي يل حــن كانــت تقــول: »اي بــين هــل أنــت 
غــيب، ملــاذا جتمــع هــذه الواثئــق عدميــة القيمــة؟«، هــذه الكلمــات دفعتــين 
لكتابــة كتــاب عــام 1980 وقــد انتشــر يف ذات العــام، كان الكتــاب عبــارة 
عــن ســرية لعبــد الســام العجيلــي، وأصبــح هــذا الكتــاب كتــااًب مشــهورًا يف 

العــامل العــريب.
لقد ذكرت البيئة والطبيعة. ماذا خيطر ببالك حن تذكر الرقة والطبيعة؟

علي أكبابا

صحفي وكاتب تركي

لقاء مع طه الطه ورحلته في التوثيق
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İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay Toplum Merkezi tarafından düzenlenen ve farklı 
milletleri iftar sofrasında bir araya getiren Mahalle Buluşması etkinliğine Göç İdaresi Genel 
Müdürü Abdullah AYAZ, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem KINIK ve iki kurumun üst düzey yönet-
icileri de katıldı.

İyilik ve dürüstlük buluşması.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi 17 bin 500 lirasını kaybeden Gökçe Dayıoğlu ve bul-
muş olduğu parayı kısa sürede kendisine ulaştıran Suriyeli Bilal İbrahim Elissa ile iletişime geçti ve 
onların düzenledikleri iftar programında bir araya getirdi.

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Dünya Çevre Gününde  öğrenciler ve gönüllülerle birlikte 
Kusunlar Köy Okuluna gitti; çevreyi koruma eğitimi aldılar,  toprağı düzelttiler,  çapaladılar,  fide 
diktiler ve can suyu verdiler.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi, Kadir Gecesi vesilesiyle, Osmanlı Mahallesi Merkez Camiinde 
Cuma çıkışı, cemaate kandil simidi ikram etti.

شارك كل من املدير العام ملديرية عبد هللا أايز ووالرئيس العام جلمعية اهلال األمحر الرتكي كرم كينيك يف فعاليات 
»لقاء احلي« الذي جيمع العديد من الشعوب املختلفة على موائد اإلفطار، والذي نظمته مديرية دائرة اهلجرة العامة  

ومركز اهلال األمحر الرتكي. كما شارك يف الفعالية وكبار املديرين التنفيذين يف كا املؤسستن.

لقاء اخلري واللطف والصدق.
ألًفا  مبلغ 17  أعاد  إذ  فقدته،  الي  مبلغ مايل عثر عليه لصاحبته  إليسا إبعادة  إبراهيم  السوري بال  املواطن  قام 
ومخسمائة لرية تركية إىل غوكشي دايي أوغلو  الي فقدهتا. وبدوره فقد قام مركز مجعية اهلال األمحر الرتكي ابالتصال 

والتواصل مع كل من غوكشي دايي أوغلو والسوري بال إبراهيم إليسا ومجعهما سوية يف برانمج إفطار رمضاين.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي يف أنقرة زايرة إىل »مدرسة قرية كوسونار« بصحبة الطاب واملتطوعن، وذلك يف يوم 
البيئة العاملي؛ وتلقى املشاركون تدريبا على سبل محاية البيئة، وقاموا بتسوية الرتبة، ونكشوا األرض ابملعاول، وغرسوا بعض 

الشتات كما قاموا بسكب ماء احلياة )أي بري( األشتال.

قدم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمع يف والية قيصري، ضيافة كعك السميت على املصلن الذين أحيوا ليلة القدر، 
يف مسجد احلي املركزي  العثماين، وعرضت اجلماعة املصابيح الزيتية. إذ قدمت السميت مبناسبة ليلة القدر.

Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezinde , tarım ve hayvancılık kurslarına katılan kursiyerler 
tarafından üretilen organik çilek ve salatalıklar, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem KINIK ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerine iftardan sonra ikram edildi.

قام املتدربن املشاركن يف دورات الزراعة وتربية احليواانت يف مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف والية ماردين بتقدمي 
ضيافة الفراولة العضوية وخضار اخلِيار الي أنتجوها وصنعوها إىل كل من رئيس اهلال األمحر الرتكي كرم كينيك 

وأعضاء جملس اإلدارة، وذلك بعد اإلفطار.

Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi,  Ramazanın son günlerine gelirken, ikinci iftar programını 
gerçekleştirdi. Ney eşliğinde dinletiler yapıldı, ezan sesiyle oruçlar açıldı. Ramazanın geleneklerin-
den olan şerbet ve macun dağıtıldı, çocuklara hediyeler verildi.

نظم مركز اهلال األمحر الرتكي اجملتمعي يف إزمري برانمج اإلفطار الثاين،  يف األايم األخرية من شهر رمضان، ومت عزف أحلان 
موسيقية آبلة الناي، وبدأ احلضور بتناول الطعام مع ارتفاع صوت أذان املغرب، كما وزعت الشرابت واملعجنات والي تعد 

من تقاليد رمضان يف تركيا، ومت تقدمي اهلدااي لألطفال.

TÜRK KIZILAY TOPLUM MERKEZLERİ
المراكز المجتمعية للهالل األحمر التركي
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Bayramlaşma merasimine Bülbülzade Vakfı Başkan Yardımcısı Yunus Atilla Hamallar, yöne-
tim kurulu üyeleri, Suriyeli aktivistler, komisyon başkanları ve gönüllüler katıldı.
Bülbülzade Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Özmantar yapmış olduğu konuşmada 
katılımcıların bayramını kutlayarak Gaziantep’te Ramazan boyunca yapılan faaliyetler hak-
kında bilgiler verdi.

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu bu ramazan üçüncüsünü düzenlediği yetim ailelere 
dönük iftar programını, Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda yapıldı.
Şehitkâmil, Şahinbey ve Büyükşehir için ayrı ayrı düzenlenen iftar programına Yetim Komi-
syonu Başkanı Hatice Sohbet, komisyon üyeleri ve 300 yetim aile katıldı. Konuşmaların 
ardından yetim çocuklar tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. İftar 
programı balon dağıtımının ardından sona erdi.

شــارك كل مــن انئــب رئيــس مؤسســة وقــف بلبــل زادة يونــس أتيــا مهــاالر وأعضــاء جملــس اإلدارة والنشــطاء 
الســوريون ورؤســاء اللجــان واملتطوعــون يف حفــل املعايــدة يف غــازي عنتــاب.

وقــد هنــأ عضــو جملــس إدارة مؤسســة وقــف بلبــل زادة  إبراهيــم أوزمانتــار املشــاركن ابلعيــد وقــدم معلومــات 
حــول أبــرز األنشــطة الــي نفذهتــا املؤسســة طــوال شــهر رمضــان يف غــازي عنتــاب.

نظمت جلنة األيتام يف مؤسسة وقف بلبل زادة  برانمج إفطار رمضاين للعائات اليتيمة، وذلك يف ساحة مركز التعليم 
واخلدمة التابع لوقف بلبل زادة، ووهو اثلث برانمج إفطار من نوعه تنظمه يف رمضان.

وشارك يف اإلفطارات كل من رئيس جلنة األيتام، خدجية صوهبيت، وأعضاء اللجنة و300 عائلة من عائات األايم. 
وكانت برامج اإلفطار الثاثة قد نظمت بشكل منفصل لكل من مناطق شهيد كامل، شاهن يب واملدينة الكبرية. 
وبعد إلقاء الكلمات واخلطاابت من املسؤولن، قام األطفال األيتام بقراءة وإلقاء قصائد شعرية، وغنوا بعض األغاين، 

لعبوا ابأللعاب. وانتهى برانمج اإلفطار بعد توزيع البالن على األطفال.

فرحة العيد والمعايدة في غازي عنتاب

استضافة »األمانات المقدسة« أي األيتام على مائدة إفطار

Gaziantep’te Bayramlaşma Sevinci

Hama ilindeki rejim saldırılarından ailesiyle kaçarak Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e sığınan, 
kalp damarları doğuştan ters olan 1,5 yaşındaki minik Aye’nin hikayesini Anadolu Ajansı’nın 
haberleştirmesinden sonra harekete geçen Türk Kızılay, Hatay Valiliği koordinasyonu ile be-
bek ve ailesini Türkiye’ye getirdi. “Büyük Arterlerin Transpozisyonu/Büyük Atardamarların 
Yer Değiştirmesi” teşhisi konulan ve acil ameliyat edilmesi gereken Aye bebeğin tedavisi 
Adana’da  tamamlandıktan sonra yine ülkesine dönecek.

بــدا اهلــال األمحــر الرتكــي إبجــراءات عــاج الرضيعــة الســورية آيــة الــي تبلــغ مــن العمــر عامــا ونصــف والــي تعــاين 
مــن مشــكلة تعاكــس وتضــاد شــراين القلــب منــذ الــوالدة، وهــي الرضيعــة الــي جلــأت مــع عائلتهــا إىل مدينــة إدلــب 

مشــال ســورية بعــد اهلجمــات الكثيفــة للنظــام علــى مدينــة محــاة الســورية.
فبعــد تقريــر إخبــاري لوكالــة األانضــول  علــم اهلــال األمحــر الرتكــي علــى إحضــار الرضيعــة وعائلتهــا إىل تركيــا 
ابلتنســيق مــع واليــة هاطــاي. وســتعود أيــة إىل بادهــا بعــد تلقيهــا العــاج يف أضنــة إذ مت تشــخيص حالتهــا وتقــرر 
إرســاهلا إىل قســم العمليــات العاجلــة، ومت تشــخيص العمليــة علــى أهنــا نقــل واغيــري بعــض عــر الشــراين الكبــرية

الهالل األحمر سيعالج الرضيعة السورية آية 
Suriyeli Aye Bebeği Kızılay Tedavi Ettirecek

Kutsal Emanetleri İftar Sofrasında Ağırladılar
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بلبل زادة... منبر ال

Yeryüzü Gençlik uluslararası öğrenciler Ramazan ayı boyunca muhtelif illerde birçok ailenin İf-
tar sofralarına misafir oldu. Üniversite eğitimi için dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelen 
misafir öğrenciler muhtelif şehirlerdeki Vakıf ve Dernek gönüllülerinin evlerine misafir oldular.

İyilikder Gaziantep Şubesi gönüllüleri için düzenlenen iftar programı Bülbülzade Vakfı Eğitim ve 
Hizmet Merkezi avlusunda yapıldı. İftar programına Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, 
İyilikder Gaziantep Şube Başkanı Talip Çelik, İyilikder gönüllüleri ve aileleri katıldı.

حل الطاب الدوليون  الشباب ضيوًفا على موائد إفطار العديد من العائات الرتكية يف خمتلف احملافظات يف الباد طوال شهر 
رمضان. إذ قام متطوعو الكثري من اجلمعيات واألوقاف ابستضافة الطاب الدولين الذين وجاءوا من خمتلف دول العامل إىل 

تركيا هبدف إكمال تعليمهم اجلامعي، وذلك يف بيوت يف خمتلف املدن.

أقيم برانمج إفطار للمتطوعن يف مجعية إيليكر فرع غازي عنتاب، وذلك يف فناء مركز التدريب واخلدمات  التابع ملؤسسة 
وقف بلبل زادة وشارك يف برانمج اإلفطار،  كل من رئيس مؤسسة وقف بلبل زادة تورغاي الدمري، ورئيس فرع غازي عنتاب 

جبمعية إييلكدر  طالب تشليك، إضافة إىل متطوعي إييلكدر وعدد من العائات.

الطالب الدوليين يجتمعون في إفطار عائلي

المتطوعين الخيرون في جمعية » ايليكدر İyilikder« يلتقون في إفطار رمضاني

Uluslararası Öğrenciler Aile İftarlarında Buluştu

İyilikder İyilik Gönüllüleri İftarda Buluştu
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»ال أريدكم أن تعّلقوا صوري على مكاتبكم فأان لست راّب، وال جنماً، أان جمّرد خادٍم هلذه 
األّمة، بل عّلقوا صور أطفالكم على مكاتبكم وانظروا إليهم كّلما مهمتم ابختاذ أي قرار«.

عبارات مّت تداوهلا مؤخراً عر وسائل اإلعام ومواقع التواصل نقًا عن رئيس أوكرانيا اجلديد.
أو  الفين  أو  الفكري  اإلبداع  خانة  يف  زلينسكي«  »فلودميري  الرئيس  قاله  ما  إدراج  ميكن  ال 
األديب، فما ورد من كامه ليس لغة بيانّية حتفل ابلصورة واجملاز، وال خطاابً إنشائّياً مدجّباً حيمل 
الوعود والوعيد، إنّه ببساطة شديدة يتوّجه بتمنيات حتمل معىن الرجاء إىل مواطين دولته، سواء 
منهم الذين منحوه ثقتهم أو أولئك الذين صّوتوا ملنافسيه، ابلنظر إليه كإنسان وكموظف ملتزم 
خبدمتهم، وأن تكون قرارهتم حرّة ومسؤولة دافعها املصلحة املبنية على التفكري مبستقبل األجيال 
القادمة، ال أن تكون جمّرد إذعان لرغبة احلاكم بدافع التقديس واخلوف أو حتقيقاً ملصاحل ضيقة، 
وابلرغم من بساطة الكلمات وطبيعيتها، وما تشي به من تواضع قائلها فإّن قراءة متأملة لعبارات 
الرئيس اجلديد تكشف عن عمق مدلوالهتا وعن اختزاهنا لنهج يف احلكم يستند لرؤية فامهة وواعية 
لبنية الدولة واجملتمع احلديثن، وملفهوم السلطة ومهام احلكومات وأدوارها ومسؤولياهتا كما أهنا 
ميكن أن تشكل درساً بليغاً ليس للشعب األوكراين فحسب، وإمنا لشعوب وحكام عاملنا الثالث. 
لعّل أّول املعاين الظاهرة الي تستدعي التوقف عندها يف هذه الكلمات هي رغبة قائلها أبن ينظر 
إليه كإنسان وأن يقوم بتحمل مسؤوليته يف النهوض أبعباء السلطة هبذه الصفة كونه مكلفاً من 
الشعب ومسؤواًل منه وأمامه، وأبنه يستمّد صاحّياته من الدستور والقوانن الي وضعها وأقّرها 

ممثلوا هذا الشعب. 
رغبة يف التجّرد من أيّة هالة أو قدسّية ميكن أن حييطه هبا العاّمة مبا حتمله من ثقافة مؤسسة على 
اخلوف من احلاكم نتيجة عهد طويل من االستبداد يف ظل احلقبة السوفياتية وما تاها قبل أن 

تشهد أوكرانيا ثورهتا الي عرفت ابلثورة الرتقالية.
إعادة االعتبار للدولة مبا هي عليه من كوهنا مؤسسة املؤسسات، ومبا متثله من عنوان جامع وفكرة 
متأصلة وواقع أبدّي اثبت، وتنزيهها عن شخص احلاكم املتغرّي والزائل الفاين، والعودة ابحلكومة 
حمّددة  ومهام  وظائف  هلا  الدولة  مؤسسات  من  مؤسسة  جمّرد  وإىل كوهنا  الطبيعي  موقعها  إىل 

تنحصر يف خدمة الشعب واحلفاظ على األرض واالرتقاء والنهوض ابلدولة وأبنيتها املختلفة.
الفصل بن الدولة/ الثابت وبن النظام احلاكم/ املتغرّي يستدعي العمل على القيام بكل ما يرسخ 
وجود األوىل ويعلي من شأهنا ومينحها القوة والقدرة واملنعة، فتغليب مصلحة النظام على مصلحة 

الدولة سيضعفها ويطيح أبركاهنا وصواًل إىل تدمريها.
الدولة بساحاهتا وشوارعها العامة وأبنيتها الرمسية ليست منتزهاً للحاكم أو معرضاً لتماثيله وصوره، 
وحى يف األماكن اخلاصة كالبيوت واملكاتب من يستحق أن توضع صورته هو الطفل الذي ميثل 
احللم واألمل مبستقبل مشرق حيّف به اجلمال وينعم ابلسلم واألمن واالستقرار والرفاه، ما حيّتم على 
املواطن أن يفكر يف كل حلظة ابختاذ القرار الذي حيقق هذه الغاية وحيثّه على عدم نسيان واجباته 

اجتاه الدولة واجملتمع ال جمّرد تكريس سلطة طاغية أو ديكتاتور ابإلذعان له واخلضوع لرتهيبه. 
إّن من يتوىل السلطة إنسان يصيب وخيطئ وال ميكن حبال أن ينزّه وأن تسبغ عليه صفات اآلهلة 
املطلقة، وال ينبغي أن تكون مصلحة احلاكم فوق مصلحة الدولة والشعب، وال جيوز أن تكون 
العاقة بينه وبن مواطنيه مبنية على اخلوف والرهبة أو التأليه والتقديس، بل إّن أساس العاقة 
انبع من التفويض املمنوح للحاكم إلدارة شؤون الدولة وحتقيق التنمية يف مجيع ميادينها السياسية 
االنتخايب  برانجمه  قطعها يف  الي  الوعود  على  بناءاً  واالجتماعية وغريها،  واخلدمية  واالقتصادية 

وعلى القسم الذي ينبغي أن يّر به.
أنسنة احلاكم وجتريده من صفات اآلهلة ينزع عنه إمكانية أن خيتفي وراء قشرة صلبة من فوالذ 
أمنية  أجهزة  من  مرعبة  شبكات  املتورمة  لذاته  يبين  أن  من  ومينعه  والطغيان،  والظلم  اإلرهاب 
وعسكرية وجيش من املفسدين والفاسدين مهمتهم تنحصر يف محاية سلطته وأتبيدها ولو على 

حساب حياة اجملتمع والدولة. 
هناك فوارق أكثر من أن تعّد بن صورة األمل واحللم اإلنسانين املتمثلة ابلطفل وبن صورة طاغية 
الرعب والقلق، بل إن صورة املستبّد تتجاوز األطر  العن وتستفّز مشاعر  الروح وتدمي  ختز 
املذهبة لتغدو شبحاً ملصاصي الدماء واكلة حلوم البشر ال يغادر تصور املواطن املذعور من 

إرهاب الطاغية، فكأنّه يف كابوس دائم ومستمّر. 

أديب وقاص سوري

محمد أمين الشامي

عالم يسير على رأسه

علي محّمد شريف

الحاكم اإلنسان.. 
الحاكم الخادم

رئيس القسم الثقافي

منذ أن حشرت قدمي بفمه ابدرين ابمتعاضه، مل يكن انتعاله مرحياً، استعصى قليًا، وضاق حجمه أيضاً 
، ضربتان  على غري املعتاد، بعد االستعمال املتكرر عادة ما يتوسع فم احلذاء وليس العكس، على كلٍّ
على بوزه كانتا كفيلتن جبعله يعيد النَّظر يف »تناحته« املستحدثة، ويعود إىل سابق عهده نوعاً ما، فأاتبع 
إمتام مهمَّي، أنزل الدَّرج فأشعر بشيء غريب مل أجد تفسرياً له يف حينه، لكينِّ مل ألق لألمر اباًل، أصل 

بوَّابة العمارة الَّي أسكن فيها، وأحدِّد مست رحلي، كانت وجهي تقع إىل جهة الغرب. 
ما إن وضعت قدمي على الرَّصيف وخطوت أول خطوة حىَّ شعرت ابحلذاء يعاندين، ويسري ابجتاه 
خمتلف، استغربت، ظننت األمر يف البداية جمرَّد هتيُّؤات، فعدت وحاولت أن أخطو صوب الغرب، فعاد 
ه حنو الشَّرق، ما الَّذي حيدث؟ بل كيف حيدث؟ من يقود من؟ ومن ينتعل من؟ أصرخ فيه  ملناكفي واجتَّ
اه، فما الَّذي تفعله؟«، متوء قطة أجفلها صويت  غاضباً: »أيُّها احلذاء املتخلِّف مشواري يف هذا االجتِّ

فأنتبه إىل أنَّين ما أزال يف الشَّارع. 
أضربه بسور العمارة الَّي أتفيَّأ ظلِّها فيتمرَّد، وقبل أن أفعل شيئاً يبدأ السري مشّرقاَ، تطيعه قدماي رغماً 
عنهما، أرفع قدماً وأهبد هبا على األرض، أأتكَّد من أنَّين ال زلت أملك السلطة على قدمّي، أعاود 

تكرار حماولة السَّري حنو الغرب دومنا نتيجة خمتلفة. 
أقّرِر خلعه، وأخلعه فعًا، ميضي وحده سريع اخلطى، أركض خلفه، أمسكه من قفاه مثَّ أمحله حتت إبطي 
ألعود إىل شقَّي حافياً إالَّ من جوريّب، أضعه يف مكانه على رف األحذية فيهمد با حراك، أنكزه، أهزُّه، 

ال حياة يف وجهه اجللدي، وال يف شسعه أو حىَّ شرائطه، يكر اللغز وتزداد حرييت. 
أنتعل غريه وأنزل الدرج متوجهاً إىل مقصدي، أقف على الرَّصيف ألأتكَّد من أنَّ شيئاً ممَّا حدث قبل 
قليل لن يتكّرر اآلن، مل حيدث شيء ابلفعل، أراوح يف املكان، تضحك مينِّ سيِّداتن مترَّان على الرَّصيف 
املقابل، أشعر بسخافة تصرُّفايت فأرتبك. أمتّكن من جتاوز األمر، أقّرر املضّي من جديد حنو هديف غرابً، 
أكاد أشرع يف املشي فأتقهقر إىل اخللف، أتسّمر يف مكاين، أنظر إىل حذائي البديل بدهشة، ليس 

مذنباً، هو وقدماي يف االجتاه الصحيح، لكّن ما يسحبين للوراء هو الرصيف! 
يزداد ارتياعي فأقّرِر إلغاء الّزايرة:

»ال شرق وال غرب. إىل البيت وحسب«.
أصعد الدَّرجات قفزاً، أخلع حذائي السَّاكن وأضعه جبانب املتمّرِد، وأجل غرفي، ألتفت ألغلق الباب 
ورائي فأجد احلذاء املتمّرِد ميدُّ يل لسايَن فردتيه، أصفق الباب حمتفظاً لنفسي حبقِّ الرَّدِّ، أجلأ إىل السَّرير 
ألندسَّ حتت الغطاء خمتبئاً، » ما الَّذي حيصل؟ مى كان احلذاء هو الَّذي يقود البشر، وكيف للرَّصيف 

أن حيدِّد جهة سريهم؟ ماذا حيدث للعامل؟«. 
أغفو وأان أهذي وأمتتم، أمضي اليوم كامًا يف رحاب النَّوم.

يف الصَّباح أجرُّ جسدي كي أركن رأسي إىل مسند السَّرير، ينتابين إحساٌس حامل ال ُكنه له، أطلُّ من 
السَّفارات، وحتت  العمارة صارت يف حيِّ  املندهشة من حويل،  أبتسم للوجوه اآلدمّية  العالية،  شرفي 

أنظاري يعر ابنتظاٍم قصر احلاكم.
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كان عليًّ أن أذبح قطة يف ليلة زفايف كي ختاف مين شريكة احلياة، ابن عمي سن السكني وقال 
يل ال تضعف أمام املواء، وإال فستدفع كل حياتك الثمن، أما ابن عمي اآلخر فأخذين جانباً وهو 

يهمس يف أذين:
-  ال تفعلها ابلسكني.. األفضل أن تفعل ذلك بيديك وافصل رأسها عن جسدها.. هكذا 

ستخاف منك أكثر.. امسع مين أال ترى زوجيت كيف ختافين.
بعد أايم قليلة حفل زفايف وأان مشغول بقصة القطة، ابن خايل يضحك قائاًل: 

-  ذبح القطة صار فعاًل تقليدايً.. قدم شيئاً جديدًا.. احرق القطة أمامها. 
- ولكن أان ال أستطيع فعل ذلك. 

فيضحك ابن خايل معقباً:
- ستندم ألنك مل تفعل ذلك فأنت أمام فرصة واحدة لن تتكرر مرة أخرى.

قصدت صديقاً يل حيب الطيور ويعمل يف تربيتها وخدمتها طوال الوقت، سألته عن طريقة ختتصر 
عليًّ ذبح قطة فأان ال أستطيع فقال يل:

- اذبح محامة وانتف ريشها حول العروس.
مث انتقى يل محامة بيضاء وهو يقول:

- األبيض يعطي الدم حقه.. إنه أمجل خلفية للدماء على اإلطالق.
فرتكته ومضيت.

ابخليبات كنت أصارع الوقت الذي بدأ ينفذ يف اقرتاب موعد العرس، وهناك ذئب وفراشة يتصارعان 
يف أعماقي، جيب ان أذبح قطة، لكنين ال أستطيع.

صديقة العروس قالت هلا بعد لقاء قصري معي:
-  أنت حمظوظة فعريسك مسكني جدًا... )القط بياكل عشاه(.

فسارعت إىل عيادة عمي الطبيب، وجلست يف غرفة االنتظار، كان هناك رجل حياول أن يرفع عن 
زوجته املرض، قال هلا ابلكردي دون أن يدري أبنين أفهمها..

-  )بريب بعطيكي الكليتني اي أم نسرين ... الكليتني وببيع دمي منشانك هلق(.
قلت يف نفسي كم قطة ذحبت هذه السيدة يف ليلة زفافها، أم نسرين ردت عليه:

-  شلون رح تبيع دمك وأان عم امشي فيه.. عطيين كلية وحدة ومنكفي العمر هيك واحد 
بواحد.

قلت لعمي ال أستطيع أن أذبح قطة فقال يل ضاحكاً: 
- أنت جيب عليك أن تذبح بقرة.. ستبقى حممد لو ذحبت كل مجال األرض فلن يتغري شيء.

غادرت العيادة خبيبة جديدة، فماذا أفعل اآلن أمام اخليارات الصعبة، طوال الطريق إىل البيت وكلما 
أرى محامة بيضاء أتذكر الدم، وكلما عربت قطة ما أمامي أتذكر السكني الذي سنه ابن عمي، ويف 

البيت سألت أمي:
- ماذا ذبح أيب يوم زفافكم اي أمي..

-  سبعة خراف للضيوف.
مث وضحت هلا أكثر:

- هل ذبح شيئاً يف ليلة الزفاف؟
- ال اي بين والدك مل يذبح شيئًا.. كان خياف الدم.

إذا أان ابن عائلة ختاف الدم وأمحل تلك اجلينات يف جسدي ولن ينفع أي انقالب أقوم به فاألمر 
يتعلق ابجلينات، ولو ذحبت قطط األرض كلها لن يتغري شيء يف شخصييت.

مل اختيل يوماً أبنين سأرى االنسان يذبح يف زفاف املدن للوحوش، كي يبقى الشعب طيلة حياته خياف 
هذا الزوج الالشرعي، مل أتصور أن الدم سرياق هبذه السخرية ومل أتصور ان كل ليلة ستشهد زفافاً 

إىل اجلنة.
كنت اقرأ سرية صالح الدين األيويب وأوقفتين مجلة عظيمة حني قال جلنوده: 

-  احذروا الدم... فإن الدم ال ينسى 
ورحت أفكر بقوة املعىن ... ال ينسى.. ال ينسى هذا الدم، دم الذين سقطوا ألجل احلرية.

فوق رؤوس  زفايف، وسأأتملها وهي حتلق  ليلة  البيضاء يف  احلمامة  أمي، سأطلق  اي  شيئاً  أذبح  لن 
اجلموع.

كاتب وصحفي سوري

اس
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محمد سليمان زادة

الدماء ال تنسى

شاعر وكاتب سوري

ال تـُْغِلُقوا األبواَب َخْلِفي 

َقْد أعوُد

ِ سأتـُْرُك ِظلِّي على ِمْقَبِض الباب 

وِعْطري

وِزرَّ القميِص

وأقالمي اليت مل جيف َضْرُعها

ِبطاقَة البـَْنِك، ورقَم احِلساِب الذي

! َجفَّ

سأترُك شيًئا من مشاريِع القصائِد

بدايَة ِقصٍَّة

هِنَايَة َمْشَهٍد

اعرتافاتٍ  ُكْنُت أْنِوي التَّكتَُّم َعليها

ال تـُْغِلُقوه

َدُعوا الباَب مفتوحًا

كاَن أيب يرتُكُه ُمْشَرًعا

لكْيال َيُظنَّ الضُّيوُف ُسوءاً بَِنا

ال تـُْغِلُقوا الَباَب

َا َقْد أعوُد يوًما فَإيّنِ ُرمبَّ

يف آِخِر هذا الزُّقاِق َعِشْقُت

َعيـَْننِي ُتْشِبهاِن الُبَحرْيَة

ِ وَشْعًرا بَِلْوِن اجلُُنون 

فما َحاَجيِت بـَْعُد للِسرِّ!

سأْخرِبُكم تـََفاصيَل قليب

ُكْنُت أطَّوُف لْيال؛ ألْسرِتَق السَّمَع للهْمِس، 

لآلِه و«األووف »ِ

ُل يف دفرتي كلَّ العناويِن كنُت ُأسجِّ

وأرسُم خطًّا طويال حتَت ُكلِّ اشتباٍه

وعنَد التقاِء اخلُُطوِط

ُأِعيُد انتشاري كَجْيِش اهلزميِة

ُل جثَّيت فوَق رأسي وأمحِْ

يسيُل دمي َكخْيٍط ُمدمَّى من أوِل

النَّهِر إىل آخِر حلََْظٍة َهارِبَة

وأسأُل:

كيَف يل إْن رَِجْعُت إىل َذلك الَقرْبِ 

بال رأٍس؟!

أمثََّة َمْن حُياصرُه الِغياُب، هكذا

بـَْغَتًة!

 وأمْسَُع:

ُخُذوا أصواَتكم واْرحُلوا

ال تتـْرُكوا ِظالًّ وال مَهًْسا

اْمَسُحوا آاثَر أقداِمُكم

واْرْحلـــُـــــــوا!

أقوُل:

إْن رْحلَنا سنتـُْرُك

أقداَمَنا على َعتـََباِت الُبيوِت
َالَكفِّ وعلى جدراِن َخْيباتِنا َبْصَمَة 

ويف وادي الُفراِت 

يبقى الصَّدى عالًقا كَناُقوِس رَاِهب!

مثََّة َمْن يف َجِحيِمِه َيْصطَِلي

يقوُل: » مابيَّا ُعوَفن َهِلي »

وكأنَّ الطريَق مل تنـَْتِعْل خطوايت

َ ما زِلُت ابلباِب كأيّنِ

ُمضرًَّجا ابحلُُلم!

اْحِتَقاِن الدَّمِع ابلَعنْيِ َشظَااي

وهذا النَّورُس اجملنوُن يتـْبـَُعين

لُِيومِهَيِن أبنَّ الشَّطَّ يقرتُب

ال شيَء 

ِسوى هذا املَدى األزرِق

الذي ما زاَل ينـَْتِحُب

وأان ما زلت أخبُّ على َحَصى األايِم، 

ِبال قدمني 

ما زِْلُت.. وأْصُرُخ.. أْصُرُخ

َدُعوا األبواَب َمْفتوحـــــــــــــــــًة

ألين سأعود.
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عْن ُمسَتكِلٍب َوثَبا؟
وُكلُّ ما َيْذَخُر اإلنساُن َقْد ُسِلبا

وَهْل ُأحدُِّث عن طُْغياِن ُمْرَتزٍِق
أْم عْن وقاَحِة َمْن أَْثرى 

وَمْن َغَلبا

ال أَتَْسَفنَّ َعلى ُحْكٍم َشِقْيَت ِبِه
غداً ستـَْلَعُن رْأَس احُلْكِم 

نـََبا والذَّ

هذي َمعاملُ »َسْيِف الدَّولِة« 
انَدثـََرْت

ماذا ُتَسمِّي ُغزاًة َأْحرقوا »َحَلَبا«؟

و»ُغوطُة الشَّاِم« قْد ُفضَّْت َبَكاَرهُتا

يف مُحِْق ابِغيٍة مْل َيكَتِسْب أََداَب.
وَغاَدُة النَّهِر »َدْيِر الّزوِر« 

ما بَرَِحْت
تـَْبِكي اجُلسوَر الي أْضَحْت 

هبا ِخَراَب

وَسيُِّد الَقْوِم 
مْل يـَْرَحْم َموامِسَها

وَقْد َأابَح هِبا الشُّطآَن 
والَغَراَب

َوشاَد فيها َمزاراٍت وأَْنِصَبًة
إىل جَموٍس 

َأَجازوا َشْرَعُهْم َنَسَبا

* * *
اَر عْن أْسَباِب حِمَْنِتها ال َتْسأِل الدَّ

صائِب َقْد يـَْروي 
َ
َهْوُل امل

َلَك الَعَجَبا

ِمْن َشطِّ »ِدجَلَة« حىَّ ِضفَِّي »بـََرَدى«
»َفَصاِئُل احِلْقِد« مُتْلي َكيَدها ُرُعَبا

قاَرْعَت - اي َوَطين- ُدوَن األانِم 
ِعَداً تَبِغي ثَراَك 

وقْد داَسْت ِبِه الَعَراَب

وَجوَقُة الَوْغِد 
ما زَاَلْت حتَِفُّ ِبِه

حُتُْذو ُخطاُه 
وَكْم َصاَغْت لُه رُتـََبا

َلْن يُزِهَر الَفْجُر يف ِمشواِر ِإمََّعٍة
ما داَم »ُكّعو« على اخلَازوِق 

ُمنـَْتِصَبا
وَلْن تـَُقوَم 

لرَْكِب السُّوِء قَاِئَمٌة
ِم ُمنـَْقَلبا« »غداً َستـَْعَلُم للظُـّــــــاَّ

هذي املياِديُن ما َخاَنْت َفوارَِسها
والدَّْرُب يـَْعِرُف 

َمْن أْوىف وَمْن َكَذاب
 ------

ْؤِمَن جُيَاِهُد 
ُ
1 - قال رســول هللا )ص(: }ِإنَّ امل

بِيَــِدِه  نـَْفِســي  والَـّـِذي  َوِلَســانِِه،  َوَســْيِفِه  بِنـَْفِســِه 
لَــَكَأنَّ َمــا تـَْرُمونـَُهــْم بِــِه َنْضــُح النَـّْبــِل{ رواه أمحــد
2 - الَغَرب: شجر صفصايف على هنر الفرات

3 - األنصبة: آاثر للعبادة
4 -اجلوقة: جموعة من العازفن

5 -إّمعة: َمن ال رأي له
6- الُكعُّ: اجلبان 

ان
ّ
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شاعر وكاتب سوري

أيمن ناصر

البعد الجمالي بين 
الكتابة والفن التشكيلي

قاص وروائي سوري

الفــن التشــكيلي لغــة قــادرة علــى تقــدمي قــراءة بصريــة ومتعــة ال تقدمهــا ابقــي 
الفنــون، وقــد ابت طبيعيــاً أن نــرى آالف الــزوار يقفــون يف طابــور طويــل يف 

املتاحــف أمــام لوحــات كبــار الفنانــن ممــن أثــَروا اإلنســانية إببداعاهتــم. 
أمــا متعــة الكتابــة فهــي خمتلفــة ومدهشــة آبن، ولعــّل ميــزة الفــن بــكل أجناســه 
أنّــه يَرقــى بنــا جبناحــي الواقــع واملتخيّــل إىل أعلــى درجــات اإلبــداع، وجنــاح 
الواقــع هنــا هــو العــامل اليومــي الــذي نعيشــه، أمــا اجلنــاح املتخيــل فهــو العــامل 
املفــرتض الــذي خيلقــه املبــدع ليــوازي بــه عــامل الواقــع املتــأزم، وإن كان املطلــوب 
منــا كفنانــن وأدابء بعــد هتجــريان وإبعــادان عــن الوطــن هــو الفاعليــة اإلنســانية 

أواًل مث اجلماليــة اإلبداعيــة.
وإبعــادة  ابللغــة  انشــغلت  حيــايت  يف  روايــة  أول  بتأليــف  شــرعت  حــن 
صياغتهــا بعيــداً عــن لغــة التشــكيل وهتوميــات اللــون، وعــن لغــة الغمــوض يف 
ضــرابت الريشــة واإلزميــل، حاملــاً بكتابــة روايــة )تشــكيلية( بلغــة نظيفــة حمــاواًل 
الذيــن ســبقوين وكتبــوا الروايــة ومحّلوهــا  التشــكيلين  أقــراين  االختــاف عــن 

تناغمــاً مجاليــاً بــن اللــون والكلمــة. 
أقــول لغــة نظيفــة ألننــا يف لغــة التشــكيل نســتخدم مصطلــح اللــون النظيــف 
واللــون املتســخ، وال أظنــه يبتعــد كثــرياً عــن لغــة الكتابــة فــأان علــى رأي حممــود 
درويــش، أريــد )لغــة تســندين وأســندها، وتشــهدين وأشــهدها علــى مــا فينــا مــن 

قــوة الغلبــة علــى هــذه العزلــة الكونيــة(.
لقــد أفادتــين دراســي لتاريــخ الفــن وتدريســي لفــن الرســم والنحــت يف أهّنمــا 
ســامها كثــرياً يف تكثيــف الــرؤى الشــعرية يف خميلــي، وأنّــه مــن غــري املســتحيل 
ترمجــة لغــة الرســم أو النحــت إىل لغــة األدب، وأن الــذي يعطــي قيمــة العمــل 
الفــين هــو متّيــزه عــن غــريه بصفــات جديــدة، وأنَّ العمــود الفقــري ألي عمــل 

إبداعــي هــو الفكــرة واألســلوب. 
      والفنان ليس جمراً على التنظري لتجربته اإلبداعية حيث تشكِّل اللوحة 

واملنحوتة وسيلته األساسية للتعبري والتواصل. 
كنــت حــن أغضــب أو أحــزن أو أفــرح أجلــأ إىل الطــن أصادقــه بعــد غيــاب 
أمــدده علــى طاولــة الذاكــرة، أعجنــه برفــق وأكســب ثقتــه مث أمنحــه احلركــة 
فيمنــح روحــي الــدفء، فهــو صديــق الطفولــة، منــذ أايم تــل مريبــط، أشــّكل 
منــه متاثيــل فرحــة أو حزينــة أو غاضبــة، مثــة عاقــة وطيــدة بــن الفكــرة واملــادة 
اخلــام، ولعــل املــادة اخلــام بــدءاً ابلقلــم والورقــة مث الصلصــال فاحلجــر مــروراً 
ابلكامــريا، وليــس انتهــاًء بشاشــة الكمبيوتــر، هــي الــي تؤثــر أتثــرياً كبــرياً يف 
حتريــر الفكــرة مــن الدمــاغ حمرضــة األصابــع واملشــاعر واألحاســيس واملخــزون 

الثقــايف علــى صقــل العمــل الفــين. 
ليبقــى الســؤال يــزنُّ يف الدمــاغ: مــاذا تريــد مــن كلِّ الــرتف العابــث؟ هــل تنشــد 
املتعة؟ هل تبحث عن الدهشــة يف عيون اآلخرين؟ أم هي الطفولة ما زالت 
تقبــع يف داخلــك؟ أم لعلــك تبحــث عــن خاصــك الروحــي مــن أعبــاء احليــاة 

قبــل أن تطحنــك عجلتهــا؟ 
يف احلقيقــة مل أحصــل علــى اإلجابــة أبــداً، رمبــا هــي كل ذلــك، فمــا كنــت 
أدركــه أنــين كنــت أجــرِّب، أجــرِّب فقــط أن أعيــش عمــراً آخــر فيمــا أنتجــه مــن 
أعمــال، وأختــر مقــدريت علــى إســعاد اآلخريــن، وعلــى األصــح إســعاد نفســي 
مــن خــال الفــرح املرســوم يف عيــون العابريــن لــذايت وهــم يــروين أوزعهــا قطعــاً 

حنتيــة علــى مســاند مــن حجــر. 
أنفتــح علــى جتــارب احليــاة والتجــارب  يــرض غــروري يف أن  لعــل ذلــك مل 
اإلبداعيــة املختلفــة، فــكان ميلــي إىل كتابــة الروايــة معتمــداً اترة علــى ســرييت 

الشــخصية، واترة علــى خيــايل، مســتخدماً أســلوب التداعــي )الفــاش ابك( 
كطريقــة فعالــة يف االنتقــال بــن زمــن احلــدث احلاضــر واألزمــان املتخيلــة، متامــاً 
كمــا كنــت أفعــل وأان أرســم أو أكــّون كتــًا مــن الصلصــال أعجنهــا مث أوزعهــا 
قطعاً مدروســة على جســد العمل مث أقتطع بعضها لتشــكل يف النهاية حركة 
متناســقة يف الفراغ، اتركاً للمتلقي أن يعرف بفطنته كم هو مضٍن وجمهد أن 

يكــون املــرء فنــاانً تشــكيلياً وروائيــاً آبن. 
حــن بــدأت أرســم صــور الشــخصيات الرئيســة يف روايــي )اللحــاف( كانــت 
الســطور األوىل تنفلــت مــن بــن أصابعــي ككتــل الطــن معجونــة بتجربــي 
الفنيــة أشــبه بســفر طويــل يف طريــق وعــرة، دفعتــين بعــد االنتهــاء منهــا ألن 
أتفهــم اآلخريــن واألشــياء بشــكل أعمــق، فكثــرياً مــا كنــت أكتــب مشــهدين 
قامتــن متجاوريــن ميــآلن القلــب حــزانً فأضطــر لفصلهمــا مبشــهد فــرح مســتفيداً 
مــن خــريت يف التشــكيل فحــن يســتوقف نظــري لــون قــامت جبــوار لــون قــامت 
آخــر يف اللوحــة كنــت أقحــم لــوانً اثلثــاً بينهمــا مــن شــأنه أن خيلــق شــكًا 

أمجــل. 
وممــا تعلمتــه مــن خمــزوين التشــكيلي وأســقطته علــى كتابــة الروايــة هــو أال أمضــي 
يف عملــي مفكــراً يف لــون واحــد بعينــه متناســياً ابقــي األلــوان، فاأللــوان علــى 
رأي بيكاســو )كأســارير الوجــه تتغــري مــع تغــري خلجــات النفــس( والفنــان ال 
يصــف األشــكال واأللــوان والظــال إمنــا يتخذهــا أداة للتعبــري عــن وجدانــه. 

وملكة الكاتب ال تقتصر على إدراك أصول اللغة ومعرفة قواعدها فحسب، 
بــل تتعــدى إىل تفجــري مــا يف اللغــة مــن طاقــات تثــري كوامــن النفــس، حترّكهــا 
قــوة اخليــال بســرد فيــاض ابلصــور، وهــي مجيعهــا مبثابــة اخلطــوط واأللــوان الــي 

تتآلــف فيمــا بينهــا وتتكامــل يف أعمــال الرســم والنحــت.
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يــوم،  ليكتمــل العــام البــد مــن كل الفصــول، حديــث النفــس كل 
وحــرب الذكــرايت، وقاعــدة اســرتضاء اآلخريــن، واألخطــاء املرتاكمــة، 
أجــل  مــن  واحملاربــة  البقــاء  أم  هــذا،  خريفنــا  يف  الفــرار  علينــا  هــل 

األجيــال القادمــة، أمــر غريــب أعجــز عــن تفســريه! واحليــاة توشــك 
على االنتهاء، األرض حتتضر والعرق البشــري يقتلها، انتظران طويًا 
ليتحســن الوضــع ولكــن إن طــال الصمــت ال شــيء ســيتغري، ألن 
التغيري حيتاج إىل شجاعة وثقة ومن يف املقدمة يكون كبشاً للفداء، 
واحليــاة مســتمرة بــكل األحــوال، ومــن علــى قيدهــا يعــاين، مــن جــن 
اآلابء!!!! حنتــاج حياتنــا بــكل فصوهلــا وإال مــن أيــن ســنحصل علــى 
كل الثمــار، العــامل يهــرول وحنــن هنــا هنلــل لألقــوايء، إابدة مجاعيــة 
أمامنــا وحنــن نراهــا دون اهتمــام، لنبــدأ مــن أصغــر العينــات وأقواهــا؟ 
األســرة، منهــا تنطلــق احليــاة، ومنهــا يتخــرج األطبــاء ومنهــا ينطلــق 
النبــاء والعلمــاء، ومنهــا ينحــدر الضعفــاء واللصــوص واجلبنــاء، علينــا 
مواجهــة احلقيقــة كيــف لطفــل أن يكــون قــدوة ألســرة ال حتمــل أي 
مقومــات، كيــف لطفلــة أن ختلــص وحتــب وهــي تــرى الغــدر واخليانــة 
أمامهــا كشــروق الشــمس، ال حتلــق طائــرة إال بطيــار ماهــر، وال تبحــر 
ســفينة إال بقبطــان، لنكــن أمــام أوالدان مثــااًل للحــب والوفــاء، مل ال 
يســمعون منــا أمجــل وأنقــى الــكام، أجهــر حــيب لعائلــي علــى العلــن 
أقــول لطفلــي أنــت حبيبــي وفخــري، وال أنســى أن أوجــه لزوجــي 
نظــرة حنــان وأقــول لــه أنــه ســندي وكل حيــايت وأين أريــده جبانــيب طاملــا 
حييت، وأن قليب ال ينبض إال بوجوده وال أبس من قبلة حانية على 
جبينــه، حنــن نعيــش مــرة واحــدة ولــن تتكــرر حياتنــا، أحــب عائلــي 
وأتتــوج ملكــة حببهــم يل، عندمــا أعــود للبيــت أجــد اجلميــع ابســتقبايل 
الســنن، هــذا  فيتجــدد نشــاطي ويذهــب عنــاء  ميطرونــين بقباهتــم 
احلــب املنــزيل صــورة مصغــرة عــن العاقــات االجتماعيــة، ال تظهــروا 
أمــام أوالدكــم وأزواجكــم التنمــر واالبتعــاد وإن يف ذلــك هيبــة ووقــار، 

مــن رقصــت مــع زوجهــا أمــام أوالدهــا ليــس ابلعــار، ومــن راقــص ابنتــه 
علــى ســجيتها دون  البســيطة  احليــاة  تروقــين  الرقــي واجلمــال،  قمــة 

تكلــف أو انفعــال. 
يف داخــل كل منــا طفــل يرافقنــا كل الســنوات، ابحلــب ننقــذ العــامل 
مــن الغــل والكــره واالنتقــام، ابحلــب وحــده تتجــدد احليــاة ابحلــب حنيــا 
ومنــوت بســام، هــذه شــخصيي ولــن أتغــري مــن أجــل النــاس، ســأكون 
منزعجــة مــن نفســي إن حاولــت منــع روحــي مــن التعبــري عــن خلجاهتــا 
بــكل الطــرق اجلميلــة واالنســجام، أصنــع قهــويت الصباحيــة لشــريك 
عمــري وأطبــع علــى خــده هديــة الصبــاح ليبادلــين بكلمــات تبقيــين 
قويــة مــدى احليــاة، عندمــا يقــول يل أحبــك، أعــود طفلــة بــن أحضانــه 
وأغمــره بــكل حنــان، لــن أقلــق حيــال أوالدي فقــد ســقيناهم حمبــة 
وعــزة نفــس وحنــان، فاحليــاة صعبــة ومريــرة، ال تبحثــوا عــن األحــزان 
فهــي أمامنــا ترتبــع بــكل الوجــوه واألفعــال إحبثــوا عــن الســعادة فهــي 
قليلــة ال نراهــا إال ابألحــام، حولــوا أحامكــم إىل واقــع مجيــل ومــن 
قــال أن األحــام ال تتحقــق، شــكراً للــرب الــذي منحــين هــذه الثقــة 
وهــذه الــروح وهــذه العائلــة الرائعــة، شــكراً للــرب الــذي أعطــاين زوجــاً 
حمبــاً ال ينفــك عــن منــادايت بــكل األمســاء احملببــة حلــويت وماكــي قلــيب 
وعمــري ورفيقــة أايمــي الباقيــات، كيــف ال أكــون ممنونــة هلــذه احليــاة، 
كيــف ســأقاوم الغربــة واللجــوء وغــدر األصدقــاء، أخــروه أبنــه عــزويت 
وأنــه متغلغــل يف أعمــاق شــراييين يبادلــين النظــرات، ألنــين صــوت 
بيننــا، طريقنــا واحــد ســأجهر حبــيب فهــو زوجــي  قلبــك وال عوائــق 
يديــك وأان راضيــة وبوجــودك  بــن  وصديقــي وأيب وأخــي مصــريي 

ســأحتمل بقيــة حيــايت مــن أجلــك فقــط احليــاة مجيلــة.  

هــو مل يكــن يســمع حديــث عينيهــا، وهــي مل تكــن تعلــم ذلــك بــل رفضــت 
التفكــري واتبعــت معــه حــى النهايــة، أمســكت بكلتــا يديهــا يديــه وســارت 
معــه إىل اجملهــول حيــث ال طريــق واضــح املعــامل، نــزل يف تلــك امليــاه الراكــدة 
الضحلــة وطفــى جســده علــى الســطح بعيــداً عنهــا، بقيــت متمســكة بــه 
طوال تلك الســنن رغم أنه مل يكن يســمع حلديث عينيها، هو مل يشــاهد 
ذلــك احلــوار الطويــل الــذي تقصــه ليــا للوســائد والســرير والفــراغ، مل تكــن 

جتــرؤ علــى احلديــث فأصبحــت تعلــم مؤخــراً أنــه ال يســتمع حلديــث عينيهــا.
أرهــق جســدها وراحــت قدميهــا تغوصــان أكثــر يف ذلــك القــاع الضحــل، 
تعبــت يداهــا، اغمضــت عينيهــا وأفلتــت يف هنايــة األمــر واحــدة، ورغــم األمل 
بقيــت متمســكة ابألخــرى، وهــو يطفــو جبســده فــوق املــاء حيــث ال يراهــا 

وينظــر إىل البعيــد، تراكــم التعــب وابتــت تغــرق رويــداً رويــداً.
لقدرهــا، مث قبــل املــوت ســطع انعــكاس وجههــا يف   استســلمت أخــرياً 
الصبــاح، وكانــت  أمــه يف  فقــد وجــه  بكــت كأهنــا طفــل  املــاء وبكــت، 
هنــاك امــرأة ال تشــبهها تنظــر إليهــا، رفعــت عينيهــا وبقــوة أعــادت يدهــا 
إليهــا فجرفتــه امليــاه بعيــداً رغــم أهنــا راكــدة، هجــرت عمــراً أبكملــه ورحلــت 
دون االلتفــاف ولــو حلظــة، حاولــت كثــرياً حاولــت جاهــدة قبــل أن تطــأ 
قدمهــا اليابســة جمــدداً، ركضــت ركضــت فتحــت ابب منزهلــا وجلســت 
أمــام املدفــأة، قليــا مــن الــدفء واألمــان واهلــدوء، ابتســمت وأمســكت 
بروايتهــا األخــرية وذابــت بــن الســطور وموســيقى احلــروف، تعلقــت عيناهــا 
طــوال الليــل علــى النقــاط وأقفلــت يف الصبــاح عنــد هنايــة الســطر قصتهــا، 
ورقصــت رقصــت علــى أنغــام احليــاة حلنــاً أعــاد هلــا روحــاً ســلبت منهــا، 
اســتعارت مــن قصتهــا نقطــة وضعتهــا هنــاك عنــد طــرف الطريــق وأكملــت 

رقصتهــا للحيــاة.

إلهام حقي

رئيسة قسم المرأة

خريف متوهج

رامة إسماعيل

كاتبة وصحفية سورية

حديث عينيها
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رقصة الخرزات

روني علي
Ronî Elî

Dîlana Morîkan
ي

كرد
م ال

س
الق

Di peyala xwe de

Guhdarî gupgupa dilê yarekê dikim

Ne tenê lêvên min

Ji tirsa pêjna wê .. Dilerizin

Gewriya min jî

Bi her dengekî re

Hevokekê dadiqurtîne

Nizanim ka serxoşim

An kevanê hestên bi kul

Di argûnê şeydê de

Disoje ... Û ji terazûyê dikeve

Di peyala xwe de

Dahola govendekê

Bi baskên şevê

Li ber serê dergûşekî bêdeng

Lêdidim

Niçniçên xîfetan

Bi gera kadizê re

Radikim dîlan û lîlanê

Serxoş dikevin

Û hîn jî

Perwanên li ser lêvên yarê

Xwe di agirê penaberiyê werdikin

Di peyala xwe de

Segên berbangê

Li rêwiyên sînoran

Şiyar û hardikm

Çemên miçiqî

Ji damarên bîranînan

Li ser koşkê demê diherikînim

Da di govdeyê xwe de

Giyanê miriyekî

Piştrast û nûjen bikim

Tenê ji bo li têla dil bibe siwar

Û di guhê şevê de biqîre

Hey lo lo welato .. De lê lê yarê

Di peyala min de

Morîkên gerdenê te

Mîna mûmên li ber ramûsanan

Di xwîna xwe de vedgevizin

Li min hardibin

Û bi noşa dawîn re

Bêxût û piştxûz dimînin

Vê êvarê ramûsan dibarin
Marie Jalil

1
Destê xwe
Deyne ser dilê min
Û di neynikê re binêr
2
îşev
Dikizirandin maçan
Sînorê
rûyê min
Nîgar dike .
3
Va berfa
Niştecî
Li ser pencera min
Ji berî çend rojan
Ku ne westabûna min biya
Minê vexwendina wî kira
Ji bo şîvê
4
Gaga ku navê te
Di bêjim
Dîwar naz dibin
Û di bişirin.

Dîsan baran dibare
HELBESTVANA: CENKAR QADÊ
Dêmên sor
Û çipkên baranê…
Mîna hûrxunava li ser
Nêrgizan diherike
Çavên binefş şildibin
Kila sibhanî
Li ser dêmên gewher
Belavdibe dadiwerive
Mîna tîrêjên şevê
Ku xwe berdidin
Nava rojê..
Pora şefeq
Ji rengê elendê
Biskên hinekirî şildibin
Dengê baranê têt
Hêdî hêdî..
Li pencera min dide
Hestan tevradike
Te tîne bîra min..
Çavên binefş
Dêmên sorgul
Hesret bi baranê re
Dilop bi dilop
Li dilê min dibare
Sawêrên te..
Dibin mêvanê min
Dîsan mest dibim
Bi sawêrên te re
Diaxivim , dikenim
Dizanim ku tu dûre
Lê baştir dizanim
Ku evîna te
Kêlî bi kêlî
Roj bi roj
Li dilê min
Dijwartir dibe
Her êvar
Şemalên bêrîkirnê
Heldikin li benda hatina te
Dilsoziya xwe nûjen dikim
Li ber pencerê
Çav li rê dimînim
Bê westan
Ta tu bêt…
Te hembêz bikim
Êşa bêrîkirnê ji bîr bikim…

يف فنجاين
اسرتق السمع إىل نبضات قلب حبيبة

ليس فقط شفاهي
ترتعش خوفاً من حضور خياهلا

حنجريت أيضًا
تبتلع مجلة 

مع كل نرة من صوهتا
ال أدري إْن كانت محى السكر 

قد أصابتين
أم أّن قوس املشاعر امللتهبة

حيرتق يف موقد العشق
ويفقد توازنه
يف فنجاين

أقرع أبجنحة الليل
طبل حلقات الرقص

فوق رأس جنن صامت
أرفع شكاوى اهلموم على الرقص

مع حركة االختفاء
وأقُع مثًا
وال تزال 

نبضات شفاه احلبيبة 
ترمي بنفسها على هليب اهلجرة

من مثالة كأسي
أوقظ كاب الفجر
على مارقي احلدود
أدفع الينابيع اجلافة 

للسيان من عروق الذكرايت
على عرش الزمن

كي أحيي ميتاً يف جسدي
وأهنضه

فقط من أجل الوصول إىل وتر القلب
يصرخ يف أذن الليل 
أواه اي أيها الوطن...

وآه ... اي أيتها احلبيبة
يف كأسي خرزات عقدك

مثل الشموع أمام القبات
تتمرغ يف دمائها
وتتهيج ابجتاهي

ومع الشفة األخرية
يُغمى علّي 

وأحنين 
مكسور الظهر.

هذا المساء ينهمر قبالت
ماري جليل

)1(
ضع يدك
على قليب

وأنظر يف املرآة
)2(

هذا املساء
ينهمر قبات
ترسم حدود

وجهي.
)3(

هذا الثلج
الساكن على انفذيت

منذ أايم
لوال تعيب

لدعوته إىل العشاء
)4(

حن أردد
امسك

ترق اجلدران
وتبتسم

المطر يهطل ثانية!
الشاعر جانكار قادي

ترجمها إلى العربية محمود بكو
أخدودة محراء 
وقطرات املطر

تتدحرج على النرجس كحبيبات الندى 
وترطب عيون )بنفشة(

تتمدد على وجهها اجلوهرّي
تامس كحلها »السبحاين«

وتسيل
كخطوط الليل 

الي تشق وجه النهار
شعرها الصباحّي

بلون »األلند«
كخصلة شعرها املصبوغة ابحلّناء

صوت املطر ميتد هبدوء
خيرتق انفذيت ويهيج أحاسيسي

يذكرين بك
عيون )بنفشة(

أخدودها الوردية
مع حسرة املطر

قطرة، قطرة تسقط على قليب
طيفك

يقع علّي ضيفًا
يضعين يف حرية

أتكلم، أضحك مع طيفك 
أعرف أبنك بعيدة 
لكين أعرف جيداً 

أّن حبك رويداً رويدًا
يوماً بعد يوم

يؤمل قليب
يف كل ليل

سحابة النسيان
تقفز مع انتظاري جمليئك

جتدد وفاءها لك
والعيون تراقب الطريق

من دون تعب
إىل أن أتيت

قد أحتضنك وأنسى 
أمل االشتياق.
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رئيس القسم الكردي
Serokê beşî Kurdî di rojnameya Îşraq de

أمريكا المايسترو في سورية!

أحمد قاسم
Ahmed QASİM

Emerîka maystiro ye li Sûrî!

Kes nakevê gumanê li ser rola Emerîka di rikberiya li ser du astana herêmî û na-
vdewletî di Sûrî de ji destpêka şoreşa wê de (şoreşa azadî û rûmetê). Lê bawerîyek 
jî heye dibêje ku Emerîka ya (Obama) destê xwe ji doza Sûrî kişand û rola serkir-
dayetî û rêvebirinê ji Rûsya re hîşt, nemaze piştî girêbesta lihevkirina di navbera 
wê û Rûsan de li ser cebilxaneya çekê Sûrî ya kîmawî encam da ji paşmayîna bi kar 
anîna hêzên rijêmê ev çek li dijî dijberin xwe û sivîlin aram.
Ji destpêka şoreşa Sûrî de Emerîka rolekî xweyî maystiro hebû di parvekirina rolin 
navçeyî û navdewletî de bi şêwakî ne rasteqîne, dema ku tekezdar bû ku Îran ri-
jêma li şamê bi tenê nahêle, û dibîne ku bergirî li “rijêmê” yanî bergirî li Teh-
ranê ye, û ketina Şamê bi destê dijberîyê yanî guruntî bi şêwakî rasteqîne dighê 
derîyên Tehranê, loma jî çi karekî leşkerî li dijî rijêmê bi şêwakî rasteqîne rû bide 
wê rabirûyekî rasteqîne di navbera Tehran û Waşuntonê de rû bide, dibe ku bibe 
sedema ferebûna pêngavin şer di herêmê de û ji bin kontirolê derkevê û encamin 
bi xişm û bêtar li ser tevahîyan rû bide nemaze ku Rûsya jî kete rêza rikberî ji 
bercewendî rêjîma li Şamê re li ser her du asta dublomasî di hindirê Encûmena 
asayîşê de û dorpêçkirina wê bi karanîna (vîto)yê li gor bercewendîya rijêmê li gel 
piştgêrîya leşkerî ya rasteqîne ji hêzên rijêmê re li meydana şer li dijî dijberî ya 
çekdar û leşkerê azad.
Ji ber ku Îranê pîyên xwe yên terorê di herêmê de hene wekî “Hizbulahê Lubnanê 
û çendîn komelin tayifî yên çekdar li Îraqê û Hosî yên li Yemenê, û çendîn pêtagin 
terrorist li bakurî Ifrêqîya yê Erebî” dikane wan bixîne tevgerê li dijî bercewendî-
yin Emerîka û zirarê bi şêwakî rasteqîne bighîne wan bercewendîyan ku bibe sede-
ma yan Emerîka bikeve şerekî berfereh yan jî ji çendîn herêmin di bin kontirolê 
de li rojhilata navîn de vekşê, eve ya Îran jib o vê hewl dide di rastîyê de. Loma jî 
Emerîka lîstika maystiro ji xwe re vebjart û rolan par vekê jib o hêlin ne li hev li 
gor bercewendî û îdyologîyan. Dibe li hev bikin di hindek ferebûna rikberîyê de 
lê wê li rarûyên hev bên li hindek pêngavan de yên têne pêşîya şopandina rikberî 
di demin pêş de, li wir rola sereke ya Emerîka di cerdê bercewendîyan de rû dide.
Parevekirina qada Sûrî li navçeyin kontiroldar ji encama rewakirina şerê terorê bi 
gewrebûna rola (dewleta Îraq û Şama Îslamî)re ya ku kete rêza terorista li gor pîva-
na cîhanî û avakirina hevpeymana navdewletî jib o şerê terorê li Îraq û Sûrî, derfet 
da Emerîka ku dakevê nava Sûrî ji bi armanca rizgar kirina Kobanî ji bin kontirola 
“Daiş”ê di navîna meha nehan de li sala 2014 û bu sedema girêbesta di navbera 
wê û (yekêniyin parastina gel ya bi ser PYD ve/baskê PKK) bi şerê li dijî Daiş ê li 
ser qadê, û rizgarkirina Kobanî di rewşekê de rijêmê dest jê berdabû ku di bingeha 
xwe de wan hêzana bi alîkarîya rijêmê dest danîbûn ser tevayî herêmin kurdî ji 
pêşîya şoreşê de..!  bi gewretirina rola Emerîka ya leşkerî li rojhilata Feratê, rê da 
Rûsya ku bi leşkerî dakeve nava Sûrî li sala 2015 de, û li 2017 Tûrkiya bi opera-
syoneke leşkerî dakevê nava qada Sûrî ya nav lê bûye bi mertala furatê û pişt re 
şaxa zeytonê li kêlek karin diblomasî bi girêdana kongireyin (Astana) bi ya Cinêvê 
re merem jê parvekirina herêmin bi kontirola dewletin bi bandor ku kanibin rolekî 
di birêvebirina rikberî û kêferatê de û alîkarbin di ajotina darê rêveberîyê de bajone 
ber rizgarkirina herêmê ji şerên Tehranê, ne jib o avakirina herêmin aram di rastîyê 
de wek ku tê raghandin. Ev tevayî bi erêkirina Emerîkaye, armanc jê kêferatê bejon 
ber bi pêngaveke ku nelihevîya dewletin herêmî derkevin ser rû û komkirina hêzan 
li dijî hebûna Îranê di Sûrî de, û her weha jî pêkanîna Îranê li herêmê bigvuşê û 
kêm bike û bînê amanê di riya fetisandina aborî re û hatiyên wê dorpêç bike li dûrî 
rabirûyê leşkerî. Tevayî amadekarîya leşkerî li herêma xelîc tenê ji bo bidestxistina 
duruşmin aşkerene yên Emerîka: ewe Sûrî vala bike ji hebûna leşkerî ya Îranê, tevî 
pîyên wê wek hizbulah û milîsin şîe.
Her weha guvaş li ser Îranê berdewambê bo lihevkirineke nuh sebaret bi çêkirina 
çekê atomî.
Û destdirêjîya xwe ya wêran kar û bi guman li dijî sazumanin herêmê rawestîne.. 
tê wê wateyê ku rijêma Melan li Tehranê tête hilweşandin, û rijêma li Şamê tête 
guhertin bi wateyê hilweşandinê, bi erêkirina Rûsya û Turkîya di dema ku Emerîka 
bibîne dem lê hatîye!

ال يشــك أحــد ابلــدور األمريكــي يف إدارة الصــراع علــى املســتوين اإلقليمــي والــدويل يف ســوراي منــذ 
انــدالع ثورهتــا )ثــورة احلريــة والكرامــة(، ولكــن هنــاك رأي يقــول أبن أمريــكا )األوابميــة( ســحبت يدهــا 
مــن املســألة يف ســوراي وتركــت لروســيا دور القيــادة واإلدارة، خصوصــاً بعــد عقــد االتفــاق بينهــا وبــن 
روســيا على صفقة تســليم ترســانة الســاح الكيماوي الســوري على خلفية اســتعمال قوات النظام هلذا 

الســاح ضــد املعارضــن واملدنيــن اآلمنــن.
منــذ بدايــة الثــورة الســورية كان ألمريــكا دور املايســرتو يف توزيــع األدوار إقليميــاً ودوليــاً ولــو بشــكل غــري 
مباشــر، عندمــا أتكــدت أن إيــران ســوف لــن تتخلــى عــن النظــام يف دمشــق، وأهنــا تعتــر الدفــاع عــن 
» النظــام« مبثابــة الدفــاع عــن طهــران، وأن ســقوط دمشــق بيــد املعارضــة يعــين وصــول التهديــد بشــكل 
مباشــر إىل أبــواب طهــران، وابلتــايل فــإن أي عمــل عســكري ضــد النظــام بشــكل مباشــر ســيؤدي إىل 
املواجهــة املباشــرة بــن طهــران وواشــنطن، ممــا يــؤدي إىل امتــداد رقعــة احلــرب يف املنطقــة وقــد ختــرج عــن 
الســيطرة وتكــون النتائــج كارثيــة علــى اجلميــع وخصوصــاً أن روســيا دخلــت علــى خــط الصــراع لصــاحل 
النظــام يف دمشــق علــى املســتوين الدبلوماســي يف داخــل جملــس األمــن وحماصرتــه مــن خــال اســتعماهلا 
) الفيتــو ( لصــاحل النظــام والدعــم العســكري املباشــر لقــوات النظــام يف ســاحات القتــال ضــد املعارضــة 

املســلحة واجليــش احلــر.
وألن إيــران متتلــك أذرعــاً إرهابيــة يف املنطقــة » كحــزب هللا اللبنــاين والعديــد مــن اجملموعــات الطائفيــة 
املســلحة يف العــراق ومــن احلوثيــون يف اليمــن، إضافــة إىل خــااي إرهابيــة يف الشــمال اإلفريقــي العــريب 
» تســتطيع حتريكهــا ضــد املصــاحل األمريكيــة وإيصــال األذى بشــكل مباشــر لتلــك املصــاحل ممــا قــد 
يضطــر أمريــكا إىل الدخــول يف حــرب شــاملة أو االنســحاب مــن العديــد مــن مناطــق نفوذهــا يف الشــرق 
األوســط، وهــذا مــا تســعى إليــه إيــران يف حقيقــة األمــر، لذلــك اختــارت أمريــكا لعبــة املايســرتو وتوزيــع 
األدوار ألطــراف ختتلــف عــن بعضهــا مــن جهــة املصــاحل واإليديولوجيــات، قــد تتوافــق يف بعــض األبعــاد 
مــن مســاحة الصــراع إال أهنــا ســتتصادم مــع بعضهــا يف بعــض احملطــات الــي ال بــد أن متــر عليهــا مســرية 

الصــراع، وهنــاك ســيكون الــدور األمريكــي احلاســم يف معركــة املصــاحل.
تقســيم األرض الســورية إىل مناطــق النفــوذ مــن خــال شــرعنة احلــرب علــى اإلرهــاب مــع تعاظــم دور 
)دولــة العــراق والشــام اإلســامية( الــي ُصنفــت ضمــن املنظمــات اإلرهابيــة عامليــاً وشــكلت حتالفــاً دوليــاً 
حملاربتها يف العراق وســوراي، أعطى ألمريكا فرصة الســماح هلا للدخول عســكراي إىل ســوراي، واســتغال 
ســيطرة »داعــش« علــى« كوابين/عــن العــرب« يف أواســط الشــهر التاســع لعــام 2014 لعقــد صفقــة 
التعــاون مــع قــوات )وحــدات احلمايــة الشــعبية العائــدة حلــزب اإلحتــاد الدميقراطي/جنــاح حــزب العمــال 
الكردســتاين / تركيــا ( يف احلــرب ضــد »داعــش« علــى األرض، وحتريــر كوابين/عــن العــرب يف ظــرف 
كان النظــام يف دمشــق قــد ختلــى عــن دعمــه هلــذه القــوات الــي كانــت ســيطرت علــى املناطــق الكرديــة 
ابلتوافــق مــع النظــام أصــًا.! وابلتــايل مــع تعاظــم الــدور األمريكــي العســكري يف شــرق الفــرات، مسحــت 
لروســيا ابلتدخــل العســكري يف عــام 2015، ويف عــام 2017 قيــام تركيــا ابلعمــل العســكري يف مناطــق 
مــا مســي بــدرع الفــرات، وبعــد ذلــك غصــن الزيتــون إىل جانــب القيــام بعمــل دبلوماســي مــن خــال 
املباشــرة بعقــد مؤمتــرات مــا مســي )أســتاان( موازيــة للقــاءات جنيــف والغايــة منهــا كان توزيــع مناطــق النفــوذ 
لــدوٍل قــادرة ألن تلعــب دوراً يف إدارة الصــراع والتعــاون يف إدارة الدفــة حنــو إنقــاذ املنطقــة مــن شــرور 

طهــران، وليــس تشــكيل مناطــق خفــض التصعيــد كمــا ُيشــاع. 
كل ذلــك مبوافقــة أمريكيــة، واهلــدف منــه دفــع الصــراع حنــو حمطــة تطفــو فيهــا خافــات الــدول اإلقليميــة 
علــى الســطح وحتشــيد القــوى ضــد الوجــود اإليــراين يف ســوراي، وكذلــك تقليــص نفــوذ إيــران يف املنطقــة 
مث اخضاعهــا عــر العقــوابت االقتصاديــة وتشــديد اخلنــاق علــى مواردهــا بعيــداً عــن املواجهــة العســكرية.

كل احلشود األمريكية يف املنطقة واخلليج لتحقيق اهلدف املعلن ألمريكا:
وهــو إخــاء ســوراي مــن الوجــود العســكري اإليــراين، ابإلضافــة إىل أذرعهــا كحــزب هللا وامليليشــيات 

الشــيعية.
وكذلك الضغط على النظام اإليراين لعقد صفقة اتفاق جديدة ومنعها من صناعة الساح النووي.

والكــف عــن تدخاهتــا املشــبوهة واملدمــرة يف شــؤون دول املنطقــة، ممــا يعــين أن نظــام املــايل يف طهــران 
سيســقط، والنظــام يف دمشــق ســيتغري مبســتوى الســقوط، بتوافــق روســي تركــي عندمــا تقتنــع أمريــكا أبن 

الوقــت قــد حــان!
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2011’den bu yana 8 yıldır süren ve başlıca hedefi Beşşar rejimini devirmek olan Suriye devrimine 
rağmen, Esed’in akıbeti hala belirsizdir. Gidecek mi kalacak mı? Kalacaksa halihazırdaki devlet başkan-
lığı görev süresinin bitimine kadar belirli bir süre için mi kalacak ve geçiş sürecinin başlamasıyla mı 
gidecek, yoksa geçiş sürecinin içerisinde de yer mi alacak?
Bunlar Beşşar Esed’in akıbeti ve iktidarı ne zaman terk edeceğiyle ilgili akıllarda oluşan bazı sorular. 
Esed belki yakın bir zamanda gidecek, belki de bölgesel-uluslararası anlaşmaları bekleyecektir. Ki bu 
anlaşmalar Esed’in geleceğinin önemli belirleyicileri arasındadır.
Esed’in Suriye’de devlet başkanlığı koltuğunu ne zaman ve ne şekilde terk edeceği meselesinin yanı 
sıra, ardında Suriyelilere nasıl bir miras bırakacağı da artık aşikar hale gelmiştir. Belirli derecede 
değişiklikler olsa da, bu değişiklikler yalnızca nicel kalacak, Suriyelilere kalacak çetin mirasın ağırlığı, 
Esed’in iktidarda kaldığı fazladan her bir ya da iki yıl için daha da ağır hale gelecektir.
Esed’in geride bırakacağı en büyük şey, Suriyelilere karşı işlediği büyük suçlar, yaklaşık 500 bin insanı 
öldürmüş olması, milyonlarca kişiyi yaralaması, beş yüz bin kişinin ise tutuklu ya da kayıp hale gelme-
sine yol açmasıdır. Bu yaşananların siyasi, hukuki ve ahlaki etkilerinin olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle 
adaletin gerçekleşmesi ve suçluların yargılanması için olağanüstü bir çaba gerekecektir. Zarar gören-
ler ve varisleri de tazmin edilmeli, tutuklular serbest bırakılmalıdır. Burada devrim ruhuna ve birlikte 
yaşamanın gerekliliğine bağlı olarak belirli bir müsamaha gösterilmelidir. Ayrıca milli uyum yeniden 
düzenlenmeli ve Suriyelilerin tamamının ülkenin yeniden inşasına katılımı sağlanmalıdır.
Esed’in geride bırakacağı mirasın diğer bir unsuru da Suriye’deki yabancı varlığıdır. Bu yabancı varlığı, 
Suriyelilerin varlığı hiçe sayılarak yabancılar tarafından, özellikle de İran ve Rusya tarafından, Esed 
rejimine dayatılmıştır. Suriye’de yabancı varlığının geleceği, bölgesel-uluslararası çözüm bağlamında 
değerlendirilecektir. Suriyelilerin alacakları miras, yabancı varlığıyla ilişkilerini şu üç belirleyici üze-
rinden yönetmekten ibaret olacaktır: Birincisi; Suriye halkının milli çıkarları, ikincisi; yabancı varlığı 
ve bunun Suriye üzerindeki sonuçları. Ki bu da rejimin siyasi ve ahlaki meşruiyetini kaybetmiş politi-
kasının bir sonucudur. Bu nedenle yabancı varlığının doğurduğu sonuçlar ve aradaki anlaşmalar yeniden 
gözden geçirilmek durumundadır. Üçüncüsü ise; Suriyelilerin politikaları Suriye Devleti’nin çıkarlarıy-
la çatışmadığı sürece diğer tüm devletlerle barışçıl ilişkiler kurma ilkesinin önemidir.
Suriye’nin yeniden imarı meselesi de Esed’in mirasının üçüncü unsurudur. Suriye’deki insani ve maddi 
kaynakların büyük ölçüde yerle bir edilmesinin ardından, yeniden imar ve ekonomik sektörlerin etkin 
hale getirilmesi, başlıca görevler arasında yer alacaktır. Yeniden imar meselesiyle ilgili diğer konular ise 
beşeri imkanların inşası, mültecilerin, göçmenlerin ve tutukluların şehir, köy ve evlerine geri dönüşü, 
mülklerini geri alışıdır. Bu da söz konusu kişilerin haklarını ihlal edecek ya da planlı olarak gerçekleştir-
ilen demografik dönüşüm süreci çerçevesinde gerçekleşen iskan politikalarıyla mağduriyet yaşanmasına 
sebep olacak her türlü yasa, karar ve idari uygulamanın iptal edilmesini zorunlu kılmaktadır. Aynı şekil-
de yeniden imar meselesi de, yerle bir edilmiş bölgelerde yeni bir iskan örneğinin kurgulanmasını ve 
halkın evlerine geri dönebilmesi için altyapının çalışır hale getirilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda 
uyanış ve faal güçlerin geliştirilerek yenilenmesi diğer bir zorluktur. Bunun için Suriyelilerin insan 
gücüne dair veritabanları yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca Suriye ve civarındaki çatışmaların dağıl-
masına yol açtığı faal güçler yeniden normal yaşantısına döndürülmelidir. Bunun için de gereken şekil-
de, lüzumu olan tüm sektörler için eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır. Yine eğitim de doğal seyrine 
döndürülmelidir. Özellikle de teknik ve sanatsal tecrübeler konusunda ülkenin yaşadığı kayıplar telafi 
edilmelidir ki bunların başlıcaları üniversite hocaları, doktorlar ve mühendislerdir.
Yeniden imar meselesindeki ikinci zorluk ise ekonomik sektörlerin işlevsel hale getirilmesidir. Bunun 
için temel gereksinimler sağlanmalıdır ve bunların başında finansman gelmektedir. Batı ve Arap dünyası 
arasında, siyasi çözüm başladığı anda yeniden imar için finansman sağlanacağı noktasında bir anlaşma 
bulunmaktadır. Bunun gerçekleşmesi de üç adımda mümkün olacaktır. Öncelikle işgücü canlandırıl-
malı, eğitilmeli ve yetkin hale getirilmelidir. Rejim güçleri ve müttefiklerinin girmiş olduğu tüm toprak, 
tesis ve fabrikalar üzerindeki yasal ve idari kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Temel hizmetlerin sağlanması 
konusunda hızlı davranılmalı, ekonomi sahalarının tamamında projeler geliştirilebilmesi için gerekli 
altyapılar hazırlanmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen üç unsur, Beşşar Esed’in Suriyelilere bırakacağı mirasın en önemli noktalarını 
teşkil etse de, bunlardan daha az önemsiz sayılamayacak diğer bir unsur da, baba ve oğul Esed’in 
geçtiğimiz 50 yıl zarfında oluşturduğu ve geliştirdiği atmosferdir. Nitekim özellikle son yıllarda Suri-
yelilerin birçoğu “terörist”  ve “tekfirci” olmakla, yabancılara çalışmakla ve uluslararası bir komplonun 
parçası haline gelmekle suçlanmaktadır. Ayrıca rejimin istihbarat teşkilatı ve kurumları halk arasındaki 
mezhepsel, dini ve milliyetçi çatışmaları kuvvetlendirmektedir. Öte yandan ise kendisini laik bir rejim 
olarak sunmakta, azınlıkları koruduğunu savunmaktadır. Suriyelilerin büyük bir kısmının bu atmosferi 
değiştirmek için çabaladığı bir gerçektir. Ancak tek başına girişimler yeterli olmayacaktır. Aksine milli 
bir strateji geliştirilmeli, Suriyeliler arasında insan haklarını destekleyen, ayrılıkçı ve özellikle de me-
zhepsel, dini ve milliyetçi çatışmaları mahkum eden yeni bir atmosfer ortaya konmalıdır.
Esed’in Suriyelilere bırakacağı miras ağırdır. Bu ağırlık, mirasın temel unsurlarından anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle genel anlamda Suriyelilerin tamamı, seçkinleri, örgütleri, siyasi ve sivil grupları, bu mirasa 
karşı veritabanları oluşturarak, çeşitli planlar hazırlayarak ve Esed sahneden çekilmeden önce uygulan-
ması mümkün olan kısımlarını uygulayarak, karşı koymaya başlamalıdır.
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بعــد 8 ســنوات مــن ثــورة الســورين عــام 2011 علــى النظــام، الــي كان بــن أبــرز أهدافهــا إطاحــة نظــام بشــار، مــا 
زال مصــري األســد حماطــاً ابلغمــوض. يرحــل أم يبقــى؟ وإذا بقــي؛ فهــل ســيبقى لزمــن حمــدد مثــل هنايــة فرتتــه الرائســية 

احلاليــة، أو ملرحلــة معينــة، كأن يذهــب مــع بــدء املرحلــة االنتقاليــة، أم يكــون موجــوداً فيهــا؟
تلــك بعــض األســئلة الــي حتيــط مبصــري (بشــار األســد) ووقــت رحيلــه عــن الســلطة، ســواء جــاء يف القريــب العاجــل أم 
أتخــر بعــض الوقــت املرهــون ابنتظــار التوافقــات اإلقليميــة - الدوليــة، والــي ابتــت العنصــر احلاســم يف مصــري األســد.

وبغــض النظــر عــن مــى وكيــف ينــزل األســد عــن كرســي الرائســة الســورية، فــإن مــا ســيرتكه مــن إرث للســورين ابت 
واضحــاً، وإن حصــل فيــه تغيــري مــا، فإنــه ســيكون تغيــرياً كميــاً، يتعلــق مبقــدار مــا ميكــن أن يزيــد اإلرث الصعــب 

للســورين نتيجــة بقــاء إضــايف ملــدة عــام أو عامــن لألســد يف ســدة الرائســة الســورية.
مــا ســيرتكه األســد هــو آاثر املقتلــة الــي ارتكبهــا حبــق الســورين وكبّدهــم فيهــا حنــو 500 ألــف قتيــل، ومايــن 
اجلرحــى واملصابــن، وحنــو نصــف مليــون بــن معتقــل وخمفــي قســراً، وســتكون هلــذا امللــف تبعــات سياســية وقانونيــة 
اســتثنائية فيهــا ســعي مــن أجــل العدالــة مبعاقبــة اجملرمــن واملرتكبــن، وفيهــا تعويــض  وأخاقيــة، تتطلــب جهــوداً 
للمتضرريــن وورثتهــم، وإطــاق ســراح املعتقلــن واحملكومــن، وســيكون فيهــا قــدر مــن التســامح ابالســتناد إىل روح 
الثــورة وضــرورات العيــش املشــرتك، وإعــادة ترتيــب االندمــاج الوطــين، ومشــاركة الســورين كلهــم يف إعــادة بنــاء ســوراي.
والبند الثاين يف اإلرث الذي ســيخلفه األســد، ميثله الوجود األجنيب يف ســوراي، ورغم أن متوضع هذا الوجود، مت يف 
ظــل غيــاب الســورين عــر خطــوات أو مطالــب فرضهــا األجنــيب علــى نظــام األســد، خصوصــاً مــن جانــب اإليرانيــن 
والــروس، فــإن رســم مســتقبل الوجــود األجنــيب، ســيتم يف حلقــة التســوية اإلقليميــة - الدوليــة، ممــا يعــين أن إرث 
الســورين يف هــذا لــن يتعــدى إدارة عاقاهتــم مــع الوجــود األجنــيب انطاقــاً مــن 3 حمــددات: أواًل: املصــاحل الوطنيــة 
للشــعب الســوري، اثنيــاً: الوجــود األجنــيب ومــا ترتــب عليــه مــن نتائــج علــى ســوراي إمنــا كان بفعــل سياســة نظــام فاقــد 
لشــرعيته السياســية واألخاقيــة؛ األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر بــكل مــا ترتــب علــى ســلوكياته واتفاقاتــه مــع القــوى 
األجنبيــة مــن نتائــج، اثلثــاً: ينبغــي أتكيــد مبــدأ العاقــات الســلمية يف تعامــل الســورين مــع الــدول كافــة، مــا دامــت 

ال تتعــارض سياســاهتا ومصــاحل الدولــة الســورية.
متثــل إعــادة إعمــار ســوراي البنــد الثالــث مــن إرث األســد؛ فبعــد التدمــري الواســع للقــدرات البشــرية واملاديــة، فــإن 
إعــادة اإلعمــار وتشــغيل القطاعــات االقتصاديــة، ســيكوانن يف إطــار املهــام الرئيســية؛ األمــر الــذي يتطلــب يف الشــق 
املتصــل إبعــادة اإلعمــار بنــاء القــدرات البشــرية وعــودة الاجئــن والنازحــن واملهجريــن واملعتقلــن إىل مدهنــم وقراهــم 
وبيوهتــم واســتعادة ممتلكاهتــم، وهــذا يفــرض إلغــاء أي قوانــن أو قــرارات أو إجــراءات إداريــة أو عمليــة، تســببت يف 
خــرق وانتهــاك حقوقهــم، أو متكــن آخريــن منهــا مبــا يف ذلــك عمليــات التوطــن، الــي جــرت يف إطــار عمليــة تغيــري 
دميغــرايف مقصــودة ومرتبــة ســلفاً، كمــا تتطلــب عمليــة إعــادة اإلعمــار إطــاق منــاذج إســكان حديثــة يف املناطــق 
املدمــرة، وأتمــن البــىن التحتيــة مــن أجــل عــودة األهــايل إىل بيوهتــم، ويقــع يف إطــار هــذا الشــق، عمليــة اســتنهاض 
وتنميــة قــدرات القــوى العاملــة وجتديدهــا، الــي ســوف تتطلــب معاجلتهــا إعــادة بنــاء قواعــد معلومــات حــول القــدرات 
البشــرية للســورين، والدفــع ابلقــوى العاملــة واخلــرات للعــودة إىل حياهتــا الطبيعيــة، الــي شــكلت الصراعــات يف ســوراي 
وحوهلــا أبــواابً الختاالهتــا، وســوف يتطلــب ذلــك تعميــم أعمــال التدريــب حيــث تطلــب األمــر؛ اســتناداً للحاجــة 
يف القطاعــات كافــة، كمــا ســتكون مطلوبــة اســتعادة التعليــم وضعــه الطبيعــي، خصوصــاً جلهــة التعويــض عمــا خســرته 

البــاد مــن خــرات تقنيــة وفنيــة؛ ومنهــم أســاتذة اجلامعــات واألطبــاء واملهندســون.
ويتصــل الشــق الثــاين مــن إعــادة اإلعمــار ابلقطاعــات االقتصاديــة وتشــغيلها، وذلــك مــن خــال أتمــن االحتياجــات 
األساســية للتشــغيل، والــي ال شــك يف أن التمويــل أوهلــا، ومثــة توافــق غــريب - عــريب علــى توفــري متويــل إعــادة اإلعمــار 
فور بدء احلل السياســي، وهو ما ينبغي أن يتم مع 3 خطوات بصورة متوازية، تشــمل اســتنهاض قوة العمل والبدء 
يف إعــادة أتهيلهــا وتدريبهــا، ورفــع كل القيــود القانونيــة واإلداريــة عــن األراضــي واملنشــآت واملصانــع الــي تدخلــت 
فيهــا ســلطات النظــام وحلفائهــا وميليشــياهتم، والتســريع بتوفــري اخلدمــات األساســية وإصــاح البــىن التحتيــة الازمــة 

إلقــاع وتطويــر املشــاريع يف القطاعــات االقتصاديــة كافــة.
إذا كانــت البنــود الثاثــة، هــي األهــم يف اإلرث املباشــر الــذي ســيرتكه بشــار األســد للســورين، فــإن مثــة بنــداً ال يقــل 
أمهيــة فيمــا ســيرتكه، وهــو البيئــة الــي أسســها ومنّاهــا نظــام األســد طــوال حنــو 5 عقــود مــن حكــم األســدين األب 
واالبــن، وقــد جــرى الرتكيــز علــى أهــم ماحمهــا يف الســنوات املاضيــة مــن خــال حــرب دعائيــة ضــد قطاعــات واســعة 
مــن الســورين ابهتامهــم بـ»اإلرهــاب« و»التكفــري« واخلضــوع لألجنــيب واالخنــراط يف مؤامــرة دوليــة، إضافــة إىل عمــل 
أجهــزة النظــام ومؤسســاته علــى تنميــة النزعــات الطائفيــة والدينيــة والقوميــة يف الوقــت الــذي يقــدم فيــه نفســه بوصفــه 

نظامــاً علمانيــاً، حيمــي األقليــات.
وال حيتــاج إىل أتكيــد أن قســماً كبــرياً مــن الســورين ســينخرط مباشــرة يف ســياق تغيــري تلــك البيئــة، لكــن ال جيــوز 
االقتصــار علــى املبــادرات، بــل ينبغــي وضعهــا يف إطــار اســرتاتيجية وطنيــة ختلــق بيئــة جديــدة بــن مكــوانت اجلماعــة 
الوطنيــة الســورية أساســها تعزيــز حقــوق اإلنســان، وجتــرمي النزعــات االنقســامية، خصوصــاً الطائفيــة والدينيــة والقوميــة.

مــا ســيرتكه بشــار األســد مــن إرث ثقيــل للســورين، يــكاد يكــون واضحــاً يف حمتوايتــه األساســية، كمــا أن فرضياتــه 
العامــة واضحــة أيضــاً، ممــا يعــين أنــه علــى الســورين عمومــاً؛ وخنبهــم ومنظماهتــم ومجاعاهتــم السياســية واملدنيــة واألهليــة 
خصوصــاً، البــدء يف مواجهــة ذلــك اإلرث عــر توفــري قواعــد البيــاانت، وإعــداد اخلطــط املختلفــة، والبــدء يف تنفيــذ 

مــا ميكــن تنفيــذه حــى قبــل رحيــل األســد.
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هتــّزين العبــارة الــي يوردهــا انج مــن معتقــات األرجنتــن، بعــد غيــاب طــال عقــداً أمضــاه يف التعذيــب: 
)الناجــون ال ينســون أبــداً(.

علــى الرغــم مــن صعوبــة أن تقــرر مــن أيــن تبــدأ، يف احلديــث عــن جــرح عميــق يف صــدر ســورية، عمــره يتجــاوز 
األربعــة عقــود، إنــه )ســجن تدمــر(، إال أنــين مــا زلــت أذكــر اللحظــات األوىل الــي خلعــوا عــين فيهــا مابســي، 
ورمــوين أرضــاً، أتلقــى الضــرب املــرح لســاعات بعشــرات الســياط والكابــات الــي فتكــت جبســدي، ومّزقــت 
حلمــي الفــي، وأان ابــن الســابعة عشــر ربيعــاً، ووجهــي ملتصــق يســارُه أبرض إمسنتيــة، وعينــاي تنظــران إىل 

اجلــدار البعيــد الــذي كتــب عليــه خبــط أســود غليــظ »ســتقف يومــاً يف حمكمــة قاضيهــا رب العاملــن«. 
ورمبــا أذهــب صــوايب ســاعتها، قتلهــم صديقــي )خلــدون صبــاغ(، يف الدقائــق األوىل للتعذيــب، مــن دون أن 
يطــرف هلــم جفــن، وكيــف هــّدد مديــر الســجن العســكري يومهــا، الرائــد )فيصــل غــامن(، العريــف الــذي قتــل 

صديقنــا، حباقــة شــعره إن هــو ارتكــب ســخافًة كهــذه مــرة أخــرى. 
وخــال أشــهر، مت ســوقي إىل حمكمــة ميدانيــة )ال وجــود فيهــا للمحامــي أو حلــق ابلدفــاع، أو لاســتئناف، 
وال حــى ألصــول قانونيــة يف إصــدار األحــكام(، حتــت إشــراف رئيــس فــرع األمــن العســكري يف محــص، 
)غــازي كنعــان( الــذي اغتالــه النظــام الســوري أيضــاً، والرائــد )ســليمان اخلطيــب(، رئيــس احملكمــة امليدانيــة 
)تويف قبل أايم(، وكان هلما شــرف إرســال آالف الشــباب إىل حبل املشــنقة عر حماكمات أســبوعية، على 
مــدى ســنوات، تســتغرق احملكمــة الواحــدة 90 دقيقــة، حياكــم خاهلــا صــورايً، 150 شــاابً، حيكــم علــى 

معظمهــم ابإلعــدام، وعــادة تكــون األحــكام جاهــزة وموقعــة. 
ختيــل أن ســجن تدمــر الــذي دخلــه مــا ينــوف عــن مخســة وثاثــن ألــف معتقــل، ومل خيــرج منهــم أكثــر مــن 
ســبعة آالف علــى أكثــر تقديــر، أنــه كان معتقــا هلــؤالء وحســب، فقــد اســتطاع )حافــظ األســد( أن يعتقــل 

الشــعب الســوري برمتــه عقــوداً. 
ومــا يــزال الرعــب الــذي صــّدره يف هــذا املعتقــل، مــن ســاحات التعذيــب والقتــل، يفعــل فعلــه املوهــن يف 

الشــعب الســوري، علــى خمتلــف تكويناتــه، حــى ســاعتنا هــذه. 
يفتخــر وزيــر الدفــاع الســوري )مصطفــى طــاس(، يف مذّكراتــه، أبنــه كان يوقــع كل أســبوع، علــى إعــدام مــا 
يزيــد عــن 160 معتقــا سياســياً، كنــت أراهــم أبم عيــين يعلقــون علــى أعــواد املشــانق مــن ثقــب صغــري يف 
ابب مهجعــي، )مهجــع 31( يف الســاحة السادســة الــي كنــا نســميها ســاحة اإلعــدام، حيــث متــت تصفيــة 
آالف الشــباب والشــيوخ الســورين، وبتوثيق بصري كان يســجله العقيد )مشس(، رئيس الشــرطة العســكرية 
يف ســورية، والــذي كان ينقلــه ابليــد إىل مكتــب حافــظ األســد، ليســتمتع مبشــاهدة تصفيــة خصومــه علــى 

أعــواد املشــانق. 
تــرتدد يف روحــي آالف القصــص واملآســي واآلالم الــي لــن مُتحــى، قتــل األســد األب الشــطر األكــر للرأمســال 
الثقــايف والفكــري واالجتماعــي الســوري، يف هــذا املعتقــل الرهيــب، وشــّرد مــن بقــوا، وأمّت األســد اإلبــن مســرية 
القتــل واإلابدة، حبــق مــن بقــوا، وهــذا يفســر مــدى فقــر الشــرحية املثقفــة واملسيســة الــي شــردت، ومل تســتطع 

بنــاء كيــان بديــل يقــود هــذه الثــورة املخذولــة. 
تبقــى احلقيقــة الرصينــة، اثبتــًة ثبــات الشــمس، أننــا بقينــا وســنبقى، وســيذهبون خبزيهــم وعارهــم وجرميتهــم، 
وليــس ســقوط ســجن تدمــر، وافتضــاح املســلخ البشــري يف ســجن صيــداناي، إال أتكيــداً رمــزايً لســقوط هــذه 

الديكتاتــورايت. 
ليــس مهمــا مــن أســقطها، األهــم أنــه مضــى وســتمضي معــه علــة وجــوده، وسيســقط النظــام الــذي أمعــن يف 

قهــر الســورين، وقتلهــم وأذهلهــم آبلــة اخلــوف املدمــرة. 
مــن أهــم مــا يعنيــين يف الثــورة الســورية أهنــا بــدأت يف كســر جــدار اخلــوف، ولــن يعــود، وال ميكــن لقطــار 
الذكــرايت أن يــوأد، وال للحــكاايت أن تنتهــي، وال ســيما أن املذحبــة مســتمرة، والضحــااي والشــهود أحيــاء، 
ولكــن كلمــا اختلطــت مشــاعر األمل واألســى ابلغضــب، تســتوقفين كلمــات رئيــس البوســنة واهلرســك األســبق 

الراحــل، )علــي عــزت بيغوفيتــش(، يف معتقلــه: 
)ال كراهية لدي.. لكن لدي مرارة(.

İşkenceyle geçen uzun yılların ardından Arjantin hapishanelerinden kurtulan-
ların söylediği şu ifade, beni her zaman derinden sarsmıştır: “Kurtulanlar asla 
unutmaz.”
Ömrü kırk yılı aşkın olan Suriye’nin göğsündeki derin yara Tedmür hapisha-
nesiyle ilgili konuşurken nereden başlayacağıma karar vermek zor olsa da ben, 
elbiselerimi çıkardıkları ve beni yere fırlattıkları o ilk anları hala hatırlıyorum. 
Saatlerce kamçılar ve kablolar vücuduma inmiş, ağır bir şekilde dövülmüştüm. 
Etlerim parçalanmıştı. On yedi yaşındaydım; yüzümün sol tarafı asfalt zemine 
yapıştırılmış, gözlerim üzerine çirkin siyah harflerle “Bir gün yargıcı Alemlerin 
Rabbi olan mahkemenin karşısına çıkacaksın” yazılmış olan uzaktaki duvara 
kilitlenmişti.
Belki de arkadaşım Haldun Sabbağ’ı, kendilerine çıt çıkarmamışken, işken-
cenin ilk dakikalarında katletmelerinden sonra aklımı kaybetmiştim. Askeri 
hapishane müdürü Faysal Ganem’in o zaman arkadaşımızı öldüren onbaşıyı, 
böyle bir maskaralığın tekrar etmesi halinde saçını kesmekle tehdit etmesini 
nasıl unutabilirim?
Birkaç ay içerisinde bir saha mahkemesine sevk edildim (bu mahkemede avu-
kat, müdafaa hakkı, temyiz ve hatta hukuki usuller bile bulunmamaktaydı). 
Mahkeme, Esed rejimi tarafından suikastla öldürülen Humus Mahkeme Askeri 
Güvenlik Şube Müdürü Gazi Kenan ve saha mahkemesinin başkanı Binbaşı 
Süleyman el-Hatib’in (birkaç gün önce yaşamını yitirdi) denetimi altındaydı. 
Kendileri yıllar içerisinde binlerce genci haftalık yaptıkları yargılamalarla da-
rağacına gönderme şerefine nail oldular. Bir mahkeme 90 dakika sürüyor, bu 
zaman zarfında bir figüran 150 genci yargılıyor, çoğunluğu idama mahkum 
ediliyor, hükümler genelde hazır ve beklenen şekilde oluyordu.
Yaşanan yoğunluktan ötürü Tedmür hapishanesinde otuz beş binden fazla mah-
kum bulunmaktaydı. Bunların en fazla yedi bini buradan çıktı. Burası bu kişiler 
için bir hapishaneydi yalnızca. Halbuki Hafız Esed Suriye halkının tamamını 
onlarca yıl boyunca mahkum haline getirmişti.
Bu hapishanenin işkence ve cinayetleriyle salmış olduğu korku, halihazırda ve 
hatta şu dakikada dahi Suriye halkı üzerindeki etkisini sürdürmektedir.
Uzun yıllarca Suriye Savunma Bakanı olan Mustafa Talas hatıratında, her 
hafta 160’dan fazla siyasi tutuklunun idam kararına imza atmış olmasıyla 
övünmektedir. Kendi gözlerimle idam meydanı adını verdiğimiz altıncı avlu-
daki idam sehpasına götürülüşlerini, küçük bir ilmeğe asılışlarını, koğuşumun 
(31. Koğuş) kapısından izliyordum. Binlerce Suriyeli genç ve yaşlı, gözümün 
önünde ortadan kaldırıldı. Albay Şems, Suriye Askeri Polis Komiseri, bu kişil-
erin kayıtlarını tutar, kendi eliyle Hafız Esed’in ofisine bu kayıtları teslim eder, 
hasımlarının darağacında sallandırıldığını görmekten keyif almasını sağlardı.
Ruhumda yok olmamak üzere binlerce hikaye, trajedi ve acı yankılanıyor. 
Baba Esed, bu korkunç hapishanede en büyük kültürel, düşünsel ve toplum-
sal sermayesini katletti Suriye’nin. Geri kalanlarını ise sürgüne gönderdi. Oğul 
Esed de babasının katliam ve soykırım yolunu geri kalanlara karşı sürdürdü. Bu 
da sürgün edilen aydın ve siyasetçi kitlenin neden bu denli yoksun olduğunu 
ve bu buruk devrimin alternatif bir oluşum ortaya koyamama sebebini açıkla-
maktadır.
Geriye güneşin yerinden oynamayacağı kadar sağlam bir hakikat kalıyor: Bi-
zler geride kaldık ve var olmayı sürdüreceğiz. Onlar ise utançları ve işledikleri 
suçlarla yok olacaklar. Tedmür hapishanesinin düşüşü ve insan mezbahası olan 
Sednayah hapishanesinin açılması, bu diktatörlüğün devrildiğinin yeni bir sem-
bolünden başkası değildir.
Kimin devirdiğinin önemi yok; önemli olan devrilmiş ve varlık sebebinin de 
beraberinde ortadan kalkmış olmasıdır. Suriyelilere zulmetmede, onları yıkıcı 
korku makinasıyla aşağılamada başarı gösteren rejim de aynı şekilde devri-
lecektir.
Suriye devrimine dair beni ilgilendiren en önemli şey, devrimin bu korku du-
varının içinden doğmuş olmasıdır. Katliamlar devam ederken, kurbanlar ve şe-
hitler hala diriyken, anılar ve hikayeler tükenmeyecektir. Ancak acı ve keder 
öfkeyle harmanlandıkça, Bosna Hersek Eski Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in 
mahkumken söylediği şu sözler aklıma gelmektedir:
“Nefret duymuyorum, yalnızca acı duyuyorum.”
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املباشــر  الصــدام  خيــاري  بــني  الــدوام  علــى  ويتحــول  يــرتاوح  وواشــنطن  طهــران  بــني  التوتــر  إن 
لعــام 2020 ، ولذلــك  الرائســية  الــوالايت املتحــدة يف طريقهــا إىل االنتخــاابت  واملفاوضــات، 
فــإن التوتــر مــع إيــران ســيكون مــادة أساســية متداولــة علــى الــدوام يف جــدول أعمــال ترامــب يف 
هــذه الفــرتة، حيــث سيســتخدم هــذا امللــف يف بعــض األحيــان كتهديــد ابلصــدام ويف أحيــان أخــرى 

لالتفــاق. كجهــود 
فعلــى ســبيل املثــال هــدد الرئيــس ترامــب األســبوع املاضــي طهــران بعــد إطــالق صــاروخ ابلقــرب مــن 
الســفارة األمريكيــة يف بغــداد، إذ قــال بشــكل صريــح إنــه )إذا أرادت إيــران احلــرب والقتــال ، فــإن 
ذلــك ســيكون النهايــة الرمسيــة إليــران(، لقــد كان علــى جــدول األعمــال األســبوع املاضــي مواضيــع 
أساســية مهمــة مثــل إرســال حامــالت الطائــرات إىل اخلليــج والطائــرات القاذفــات والقــوات اجلديــدة، 

أمــا اآلن حتــول مؤشــر التوتــر إىل البحــث عــن فــرص التفــاوض.
***

خــالل زايرتــه لليــاابن قــال الرئيــس )ترامــب( إن هنــاك إمكانيــة وفرصــة للتوصــل التفــاق نــووي 
جديــد مــع إيــران، وكــرر أهنــم ال يســتهدفون تغيــري النظــام يف طهــران، ومل ينــس ترامــب قــول كلمــات 
الثنــاء الكالســيكية للمحــاور الــيت أراد إعــادة التفــاوض عليهــا، إذ قــال: »أعتقــد أن إيــران تريــد 
صفقــة حقيقيــة، وأعتقــد أن اإليرانيــني أذكيــاء للغايــة وأن مثــل هــذا االتفــاق ممكــن«، ليــس مــن قبيــل 
الصدفــة أن يتــم هــذا التصريــح يف اليــاابن، فرئيــس الــوزراء )آيب( لديــه عالقــات جيــدة مــع طهــران، 
وهــو علــى اســتعداد للمشــاركة يف احلــد والتخفيــف مــن التوتــر يف الشــرق األوســط، وتعــد طوكيــو 
واحــدة مــن العواصــم األكثــر احتياًجــا الســتمرار وصــول النفــط مــن اخلليــج، ويبــدو مســار التوتــرات 
بــني الــوالايت املتحــدة وإيــران يف يونيــو/ حزيــران حرًجــا للغايــة، ســيقوم )آيب( بــزايرة إىل إيــران كمــا 
ســتعقد قمــة جمموعــة العشــرين هــذا العــام يف اليــاابن، وهــذا مــا دفــع ترامــب لــزايرة طوكيــو يف هــذا 

الســياق.
***

ــران، لذلــك فليــس مــن املتوقــع أن خياطــر  مــن املعــروف أن الرئيــس )ترامــب( ال يريــد حــرابً مــع إي
إبرســال مئــات اآلالف مــن اجلنــود إىل املنطقــة.

كمــا أن أتكيــده علــى عــدم نيــة أو ســعي بــالده لتغيــري النظــام يف طهــران تبــني حقيقــة اســتثناء 
واشــنطن خليــار التدخــل العســكري، واالكتفــاء بــدال عنهــا بتســوية وابتفــاق نــووي جديــد، ولكــن 
هنــاك مشــكلتني رئيســيتني هنــا ومهــا: أواًل، هــل ميكــن أن تثــق إيــران ابلــوالايت املتحــدة مــن أجــل 
اتفــاق جديــد؟ فقــد قــام ترامــب إبلغــاء االتفــاق الــذي صــادق عليــه أوابمــا ووقــع عليــه، إذ ليــس هنــاك 

مــا يضمــن أن رئيًســا آخــر أو حــىت ترامــب نفســه لــن أيتــوا بشــروط جديــدة يف املســتقبل.
***

واملشــكلة الثانيــة هــي االختالفــات يف الــرأي داخــل إدارة ترامــب ذاهتــا، يتطلــع فريــق ترامــب إىل 
فــرض قيــود فعالــة علــى طهــران، وكذلــك ال تــزال شــروط وزيــر اخلارجيــة )بومبيــو( الـــ 12 يف الذاكــرة، 

إهنــم يريــدون إضعــاف نفــوذ طهــران وميليشــياهتا يف ســوراي والعــراق ولبنــان وفلســطني.
كمــا أهنــم منزعجــون مــن جناحــات إيــران يف جمــال الصواريــخ الباليســتية، عــالوة علــى ذلــك، فمــن 
الواضــح أن حلفــاء الــوالايت املتحــدة يف املنطقــة لــن يكونــوا راضــني عــن اتفــاق جديــد مــع طهــران، 
فــرتى إســرائيل واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة أنــه ينبغــي إعطــاء درس جيــد 

لـــ »نظــام املــال«.
ال أحــد يريــد حــرابً كاملــة، فحــرب علــى إيــران ليســت مثــل احتــالل عــراق صــدام، ومــع ذلــك، فــإن 
خصــوم إيــران يف املنطقــة يرحبــون ترحيبــاً حــارًا بعمليــات وتدخــالت أمريكيــة غــري مباشــرة تــؤدي 
إىل إضعــاف إيــران عســكراًي، متحمســون لذلــك ألن أذرع وامتــدادات إيــران يف املنطقــة )حــزب 
هللا، محــاس، احلوثيــون وامليليشــيات الشــيعية يف ســوراي( يشــكلون هتديــًدا خطــريًا إلســرائيل واململكــة 
العربيــة الســعودية، إذ إن جمــرد قطــع األمــوال أو فــرض احلصــار لــن يزيــل التهديــد أو يلغــي اخلطــر.

***
ومــع ذلــك، أعتقــد أن ترامــب ســيكتفي مبفاوضــات جديــدة. كمــا ميكــن أن يهــدئ مــن روع حلفائــه 
يف اخلليــج وإســرائيل مــن خــالل مشــاركة وارتباطــات عســكرية جديــدة تضمــن محايتهــم، وميكــن أيضــاً 
ألمريــكا أن حتافــظ علــى حالــة العدائيــة إليــران والتخويــف مــن خطرهــا مــن أجــل االســتمرار يف بيــع 

األســلحة لــدول املنطقــة ويزيــد مــن وتريهتــا.
علــى الرغــم مــن أن هــذه هــي توقعــايت، فمــن الضــروري التنبــؤ أبن إيــران لــن تتخلــى عــن وكالئهــا 
ــة تدعــم فيهــا  ــدًا، يف بيئ ــه ميكــن ألي شــرارة أن ختلــق صراعــاً جدي وأذرعهــا يف املنطقــة، وذلــك ألن

الــوالايت املتحــدة املطامــع التوســعية إلســرائيل.
جيــب االســتعداد هلــذا اخليــار أيضــًا، ويبــدو أن هــذا املؤشــر سيســتمر يف التذبــذب والتأرجــح بــني 

الصــدام والتفــاوض. 

çatışma ve müzakere seçenekleri arasında bir sarkaç gibi gidip geli-
yor. 2020 başkanlık seçimlerine giderken İran gerilimi Trump için 
sürekli gündem maddesi olacak.
Kimi zaman çatışma tehdidi kimi zaman anlaşma çabası olarak.
Nitekim, geçen hafta Bağdat’taki ABD büyükelçiliği yakınlarına 
roket atılması üzerine Başkan Trump, Tahran’ı tehdit etmişti.
“İran savaşmak istiyorsa bu İran’ın resmi olarak sonu olur” cüm-
lesini sarf etmişti. Körfez’e gönderilen uçak gemisi, bombardıman 
uçakları ve yeni asker konuşlandırılması gündemdeydi. Şimdi ise 
gerilimin sarkacı müzakere arayışına yöneldi.

***
Başkan Trump, Japonya seyahatinde İran ile yeni bir nükleer an-
laşmanın mümkün olduğunu söyledi. Tahran’da rejim değişikliğini 
hedeflemediklerini tekrarladı.
Yeniden müzakere etmek istediği aktörlere yönelik klasik övgü 
sözcüklerini de ihmal etmedi: “İran’ın gerçek bir anlaşma istediğine 
inanıyorum ve onların çok akıllı olduklarını ve bunun mümkün ola-
bileceğini düşünüyorum.” Bu açıklamanın Japonya’da yapılması 
tesadüf değil. Başbakan Abe’nin Tahran ile iyi ilişkileri var. Ve Or-
tadoğu’daki gerilimin düşürülmesinde rol almakta istekli. Tokyo, 
Körfez’den gelen petrole en çok ihtiyaç duyan başkentlerden birisi. 
Haziran ayı ABD ve İran arasındaki gerilimin seyri açısından kritik 
görünüyor. Hem Abe İran’a gidecek hem de G-20 Zirvesi Japonya’da 
gerçekleşecek.

***
Başkan Trump’ın İran ile savaş istemediği biliniyor. Bölgeye yüzbin-
lerce asker göndermeyi göze alması beklenmiyor.
Rejim değişikliğini de bir kenara koyması aslında askeri bir 
müdahale seçeneğini de masa dışında tutmak niyetinde olduğunu 
düşündürüyor. Yeni bir nükleer anlaşma ile yetinebilir.
Ancak burada iki temel sorun var. İlki, İran, yeni bir anlaşma için 
ABD’ye güvenebilir mi? Obama’nın tamam dediği anlaşmayı Trump 
iptal etti.
Gelecekte başka bir başkanın ya da Trump’ın kendisinin yeni şart-
larla gelmeyeceğinin garantisi yok.

***
İkincisi de Trump yönetimi içindeki görüş farklılığı. Trump’ın A 
Takımı Tahran’a etkili bir sınırlandırma uygulama arzusunda. 
Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 12 şartı hala hatırlarda. Tahran’ın Su-
riye, Irak, Lübnan ve Filistin’deki nüfuzunu, milislerini dağıtmak 
istiyorlar.
İran’ın balistik füze başarılarından da rahatsızlar. Kaldı ki, ABD’nin 
bölgedeki müttefiklerinin de yeni bir anlaşma ile tatmin olmayacağı 
açık. İsrail, Suudi Arabistan ve BAE, “Molla rejimine” iyi bir ders 
verilmesi gerektiği görüşünde.
Toptan bir savaşı kimse istemiyor. İran savaşı, Saddam’ın Irak’ını 
işgal etmeye hiç benzemez. Ancak bölgedeki İran karşıtları ABD’nin 
İran’ı askeri olarak zayıflatacak dolaylı müdahalelerine sıcak 
bakıyor.
Zira İran’ın vekilleri (Hizbullah, Hamas, Husiler ve Suriye’deki Şii 
milisler) İsrail ve Suudi Arabistan için ciddi tehdit niteliğinde.
Sadece ambargo ile paranın kesilmesi tehdidi ortadan kaldırmaya-
cak.

***
Yine de Trump’ın yeni bir müzakere ile yetinebileceğini düşünüyo-
rum. Körfez’deki müttefiklerini ve İsrail’i koruyacak yeni askeri an-
gajmanlar ile onları teskin edebilir.
İran karşıtlığını canlı tutarak bölge ülkelerine silah satışlarını artır-
arak devam ettirebilir.
Beklentim bu olmakla birlikte İran’ın vekillerinden vazgeçmeye-
ceğini öngörmek gerekli. İsrail yayılmacılığının ABD tarafından 
desteklendiği bir ortamda her kıvılcım bir çatışma çıkarabilir.
Buna da hazır olmak lazım. Bu sarkaç çatışma ile müzakere arasında 
daha çok salınım görür.

Burhanettin DURAN

Gerilimin sarkacı Washington ile Tahran arasındaki gerilim
مؤشر التوتر بين واشنطن وطهران

برهان الدين دوران

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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لقــد أصبحــت مســألة شــراء تركيــا منظومــة الدفــاع اجلــوي إس-400 مــن روســيا أهــم مســألة علــى أجنــدة تركيــا والــوالايت 
املتحــدة يف األايم األخــرية، بيــد أننــا حــن جنــري تقييمــاً شــاما لتطــورات األحــداث الــي دفعــت تركيــا لإلقــدام علــى شــراء هــذه 

املنظومــة، جيــب علينــا أن نعتــر أن هــذه اخلطــوة أتيت نتيجــة مشــكلة أكثــر عمومــاً يف العاقــات بــن البلديــن.
تقــول الــوالايت املتحــدة إن عضويــة تركيــا يف حلــف الناتــو جيــب أن يضــع هلــا حــدوداً فيمــا يتعلــق بشــراء هــذه املنظومــة 
الدفاعيــة، غــري أن احللــف ال يفــرض أي التــزام علــى الــدول األعضــاء يتعلــق بعمليــة تطويــر منظوماهتــا الدفاعيــة أو شــرائها 
بطــرق أخــرى، وهــو مــا قالــه الشــهر املاضــي األمــن العــام للحلــف )ســتولتنرغ( بنفســه، وهلــذا يبــدو أن ال عاقــة هلــذه املســألة 
بعضويــة الناتــو، بــل أهنــا جتــري داخــل إطــار حــدود العاقــة مــع واشــنطن، هــذا فضــا عــن أن الــوالايت املتحــدة كانــت هــي 
دائمــاً اجلانــب الــذي مل يلتــزم مبســؤولياته جتــاه تركيــا النامجــة عــن عضويتــه ابحللــف، بــل إن واشــنطن أخلــت هبــذه املســؤوليات 
بشــكل صريــح. إن عضويــة الناتــو تنــص علــى ضــرورة التعــاون والتضامــن مــن أجــل الدفــاع عــن أي دولــة مــن الــدول األعضــاء 
يف حالــة تعرضهــا ألي هتديــد، لكــن الــوالايت املتحــدة حتججــت مبواجهــة هتديــد )داعــش( لتقــدم علــى تســليح تنظيــم )ي 
ب ج أو ب ي د التابــع ملنظمــة يب كا كا( اإلرهابيــة يف ســوراي، يف حــن أن هــذه املنظمــة مدرجــة حــى يف الواثئــق الرمسيــة 
األمريكيــة كمنظمــة إرهابيــة بعدمــا كانــت ســبباً يف مقتــل 50 ألــف مواطــن تركــي علــى مــدار حنــو أربعــة عقــود، وقــد شــكلت 
واشــنطن جيشــاً مــن ميليشــيات ذلــك التنظيــم ونشــرته علــى طــول احلــدود مــع تركيــا، لتدعــم اإلدارة األمريكيــة هــذا التهديــد، 
انهيكــم أصــا عــن أهنــا مل تدعــم تركيــا ملواجهتــه، وبينمــا كانــت تفعــل ذلــك كانــت تركيــا تتعــرض كل يــوم هلجمــات تلــك املنظمــة 

اإلرهابيــة ليســقط منهــا شــهداء مــن العســكرين أو املدنيــن علــى حــد ســواء.
ويف الوقــت الــذي مل تقتنــع فيــه الــوالايت املتحــدة بتغيــري تنظيــم القاعــدة امســه يف ســوراي أوال إىل جبهــة النصــرة مث إىل هيئــة حتريــر 
الشــام مــن أجــل املراوغــة، فإهنــا اعتــرت تغيــري منظمــة )يب كا كا( اإلرهابيــة امسهــا علــى حــدود ســوراي إىل )ي ب ج( كافيــاً 

إلخــراج املنظمــة مــن قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة، بــل وحاولــت أن ختدعنــا بذلــك.
بيــد أن إقامــة هــذه املنظمــة دويلــة علــى حــدود تركيــا يهــدد أنقــرة بصفتهــا إحــدى الــدول األعضــاء يف حلــف الناتــو وكذلــك 
يهــدد املنطقــة أبســرها، كمــا أن ذلــك يكــون قســم مــزق أراضــي ســوراي ظلمــاً وعــدواانً، وســاهم يف عمليــة تطهــري عرقــي تتــم 
مــن خــال تنظيــم )ي ب ج(، كان يقــول أحــد الصحافيــن الذيــن نقلــوا انطباعاهتــم عــن معســكرات )ي ب ج( يف ســوراي 
إن األشــخاص الذيــن قابلهــم هنــاك مل يكونــوا يتحدثــون أبــداً اللغــة العربيــة أو الكرديــة، بــل كانــوا يتحدثــون الرتكيــة، والســبب 

معــروف، أال وهــو أن حنــو مجيــع العناصــر الــي تقــود )ي ب ج( هــي مــن ميليشــيات )يب كا كا( القادمــة مــن تركيــا.
لقــد خرجــت علينــا واشــنطن بعشــرات احلجــج لكيــا تــزود أنقــرة ابألســلحة الــي ميكنهــا الدفــاع هبــا عــن نفســها يف حالــة 
تعرضهــا ألي هجــوم، كمــا رفضــت بيــع منظومــة صواريــخ ابتريــوت إىل تركيــا قبــل عشــر ســنوات يف عهــد الرئيــس الســابق ابراك 
أوابمــا، ومل تكتــف الــوالايت املتحــدة بذلــك وحســب، بــل وهبــت األســلحة الــي مل تبعهــا لرتكيــا ابملــال بــا مقابــل لتنظيــم )ي 
ب ج( يف ســوراي يف صورة 7 آالف شــاحنة وألفي طائرة شــحن حمملة ابألســلحة، وهو ما يشــكل هتديداً صرحياً ضد تركيا.

لقــد فقــدت الــوالايت املتحــدة منــذ زمــن طويــل مكانتهــا كدولــة ميكنهــا تذكــري تركيــا مبعايــري االلتــزام بشــروط أو أخاقيــات أو 
قواعــد عضويــة حلــف الناتــو، هــذا إىل جانــب أن تركيــا عندمــا تشــرتي صواريــخ إس-400 فإهنــا لــن تكــون قــد أخلــت بشــروط 
عضويــة احللــف، كمــا أن مســألة توافــق هــذه املنظومــة مــع طائــرات إف-35 أو أنظمــة الناتــو األخــرى ليســت مســألة عويصــة 
ال ميكــن حلهــا، بــل ميكــن دراســتها مــن الناحيــة الفنيــة والعمــل علــى حلهــا، هــذا فضــا عــن أن تركيــا حتصــل علــى صواريــخ 
إس-400 بســعر وشــروط أفضــل مقارنــة بنظريهتــا األمريكيــة ابتريــوت؛ إذ تشــرتيها مــع إمكانيــة تطويرهــا بشــكل مشــرتك 
مســتقبا مــن أجــل تصديرهــا، وهــي ميــزة ال ميكننــا احلصــول عليهــا مــن أي دولــة مــن أعضــاء الناتــو أو حــى الــوالايت املتحــدة.
وهلــذا فــإن القضيــة تعتــر قضيــة متعلقــة ابلعاقــات الرتكيــة - األمريكيــة أكثــر مــن تعلقهــا بعاقــة تركيــا ابلناتــو، وأمــا الســؤال 
الواجــب طرحــه يف هــذا املقــام فهــو: ملــاذا تعــرتض واشــنطن علــى شــراء أنقــرة منظومــة دفاعيــة للدفــاع عــن نفســها يف مواجهــة 

حصــار تتعــرض لــه ويشــكل هتديــداً حقيقيــاً هلــا؟ فرتكيــا ال تشــرتي ســاح هجــوم، بــل إنــه ســاح دفــاع.
ملــاذا تعــارض الــوالايت املتحــدة فكــرة دفــاع تركيــا عــن نفســها؟ ملــاذا تعــرتض علــى شــراء تركيــا منظومــة دفاعيــة إذا كانــت لــن 
تشــن هجومــاً يف يــوم مــن األايم؟ أال يكشــف معارضــة واشــنطن لشــراء أنقــرة صواريــخ إس-400 عــن نيتهــا لتنفيــذ هجــوم 

يســتهدف تركيــا صراحــة يومــاً مــا؟
أال ميكــن أن يكــون دفــاع تركيــا عــن نفســها يف مواجهــة الــوالايت املتحــدة الــي أصبحــت هتديــداً حقيقيــاً يعتــر تدبــرياً احتياطيــاً 

تتخــذه أنقــرة أكثــر مــن كوهنــا تريــد الدفــاع عــن نفســها يف وقــت كشــفت فيــه واشــنطن عــن نيتهــا هــذه بشــكل صريــح؟
ال ينبغــي ألحــد مناقشــة حــق تركيــا يف شــراء أنظمــة دفاعيــة يف وقــت تتعــرض فيــه لتهديــد أنظمــة هجوميــة حتيــط هبــا مــن كل 
مــكان ومتثــل هتديــداً حيــدق هبــا يف كل حلظــة، وإن حماولــة إثنــاء تركيــا عــن قرارهــا هــذا يعــين االستســام ضمنيــاً لتهديــد األســلحة 

املوجهــة حنــو أراضيهــا.
وبطبيعــة احلــال فهنــاك عاقــة بــن هــذه املســألة وقانــون CAATSA، أي القانــون الــذي أصــدره الكونغــرس األمريكــي يف 
أغســطس 2017 بشــأن مكافحــة خصــوم الــوالايت املتحــدة عــن طريــق فــرض العقــوابت، وهنــاك مــن يقــول إن شــراء تركيــا 
صواريــخ إس-400 مــن روســيا خيــل ابملــادة 231 مــن هــذا القانــون، وهلــذا جيــب طــرح فكــرة فــرض العقــوابت هلــذا الســبب، 
وتنــص هــذه املــادة علــى فــرض عقــوابت علــى األفــراد أو املؤسســات الــي تتعامــل مــع اجلهــات االســتخباراتية أو الدفاعيــة يف 

روســيا الــي تعتــر مــن خصــوم الــوالايت املتحــدة،
هل إبمكانكم تصور أبعاد الثمن الذي فرض على تركيا سداده من أجل حتالفها مع الوالايت املتحدة؟

تعتــر الــوالايت املتحــدة إيــران خصمــاً هلــا، وهلــذا فهــي تعتــر أن أي تعامــل مــع إيــران يعــد إجــراًء مضــاداً هلــا يف ســياق العقــوابت 
الــي تفرضهــا عليهــا، كمــا تعتــر الــوالايت املتحــدة روســيا خصمــاً هلــا، وهلــذا فهــي حتــاول اعتبــار صفقــة إس-400 مبثابــة 

اســتثمار يف الصناعــة الروســية، لتحّمــل تركيــا فاتــورة هــذه العقــوابت الــي تفرضهــا علــى روســيا.
ــل كلفــة العقــوابت األمريكيــة، وأمــا الــوالايت املتحــدة فــا تقــدم أي مســامهة تذكــر لتغطيــة هــذه التكلفــة،  إن تركيــا تتحمَّ
وعندمــا تتخــذ تركيــا تدابريهــا الازمــة ملواجهــة هــذه الوضعيــة، فــإن الــوالايت املتحــدة تعــارض هــذه اخلطــوة، وإن هــذه هــي 

الصــورة األمشــل للمشــهد، فمــاذا ميكننــا أن نــرى اي تــرى يف األفــق األوســع؟

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini alması son günlerde Türkiye ve ABD arasındaki en 
önemli mesele haline gelmiş durumda. Oysa Türkiye’yi S-400’leri alma noktasına getiren süreç bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde bunun ilişiklerdeki daha genel bir sorunun sonucu olduğunu görmek gereki-
yor.
ABD Türkiye’nin bu savunma sistemini alma konusunda NATO üyeliğinin kendisini sınırlıyor olması 
gerektiğini söylüyor. Oysa NATO üyelerini kendi savunma sistemlerini geliştirme veya başka yollarla 
tedarik etme yolunda bağlayıcı bir kararı bulunmuyor. Bunu geçtiğimiz ay içinde NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg bizzat kendisi söyledi. Konu NATO üyeliğiyle değil, sadece ABD ile ilişkilerin limitleri 
içindecereyan ediyor olmalı. Üstelik Türkiye’ye karşı NATO üyelik ortaklığından kaynaklanan sorumlu-
luklarına şimdiye kadar uymayan, bu sorumlukları açık bir şekilde ihlal eden taraf hep ABD oldu.
NATO üyeliği herhangi bir üye ülkeye karşı yönelebilecek herhangi bir tehdide karşı otak bir duyarlılık 
ve savunma işbirliği, dayanışma öngörüyor. ABD ise şimdiye kadar 50 bin vatandaşının hayatına mal 
olmuş, kendi resmi belgelerinden bile terör örgütü sayılan PKK’nın Suriye ayağı YPG veya PYD’yi 
güya DAEŞ tehdidine karşı orantısız bir biçimde silahlandırarak, militanlarından bir ordu tesis ederek 
Türkiye sınırına konuşlandırdı. Bırakınız Türkiye’ye bu tehdit karşısında destek olmayı, bu tehdidi bizzat 
destekledi. Bunu yaptığı esnada Türkiye her gün terör örgütü PKK’nın saldırılarına maruz kalıyor, sivil 
veya askerden şehit veriyordu.
El-Kaide’nin Suriye’de önce Nusra’ya sonradan HTŞ’ye dönüşmesi numarasını tabii ki yutmayan ABD 
PKK’nın Suriye sınırlarında sadece ismini YPG olarak değiştirmiş olmasını terör örgütü listesinden çık-
mak için yeterli görerek ve göstererek yutturmaya çalıştı.
Oysa bu örgütün Türkiye sınırında bir devletçik olarak kurulması hem NATO ülkesi olarak Türkiye’yi 
hem de bütün bir bölgeyi tehdit ediyor. Suriye’yi haksızca bölmüş oluyor ve YPG üzerinden gerçekleşen 
etnik temizliğe aracılık etmiş oluyor. Suriye’deki YPG kamplarından izlenimlerini aktaran bir gazeteci, 
orada karşılaştığı insanların kendi aralarında hiçbir şekilde Arapça veya Kürtçe değil Türkçe konuştuğunu 
söylüyordu. Sebebi malum, YPG’ye öncülük eden kadronun tamamına yakını Türkiye’den giden PKK 
militanlarından oluşuyordu.
ABD Türkiye’nin bir saldırıya maruz kaldığı taktirde kendisini savunabileceği silahları temin etme 
konusunda bin türlü naz etti ve Patriotları Obama döneminde, bundan on yıl önce Türkiye’ye satmayı 
reddetti. Türkiye’ye kendi parasıyla vermediği silahları terör örgütünün Suriye uzantısı YPG’ye, Türki-
ye’ye açık tehdit oluşturacak şekilde bila bedel 7 bin tır ve 2 bin Kargo uçağı içinde hibe etti.
Türkiye’ye NATO üyeliği şartlarına, etiğine veya kurallarına bağlılık ölçülerini hatırlatacak bir konu-
mu çoktan kaybetmiş durumda ABD.Üstelik Türkiye S-400’leri aldığında zaten NATO üyelik şartlarına 
aykırı davranmış da olmuyor. F-35’ler veya NATO sistemleriyle uyum meselesi çözülmeyecek bir mesele 
değil. Teknik olarak üzerinde çalışılır, halledilir. Türkiye S-400’leri Patriot’larla karşılaştırıldığında çok 
daha ucuz ve avantajlı şartlarda temin etmiş oluyor. Teknolojisini ve ileride ortak üretip ihraç edebileceği 
şartlarda satın alıyor. Üyesi olduğumuz NATO’nun herhangi bir ülkesinden veya ABD’den temin ede-
mediğimiz bir avantaj bu.
Dolayısıyla mesele Türkiye-NATO ilişkisi meselesinden çok Türkiye-ABD ilişkileri limitlerinde bir so-
run. Burada soru ABD Türkiye’nin bugün etrafında gerçek bir sorun olan kuşatılmışlığa karşı kendisini 
savunacak bir sistemi edinmeye neden itiraz ediyor olduğudur. Türkiye saldırı silahı edinmiyor, savunma 
sistemi ediniyor.
Türkiye’nin kendini savunmasına ABD neden karşı çıkıyor? Günün birinde kendisi saldırmaya niyetli 
değilse savunma sisteminin edinilmesine neden karşı çıkıyor? Aslında Türkiye’nin S-400’leri edinmesine 
karşı çıkmak alenen şu veya bugün ABD’nin Türkiye’yi hedef alan bir saldırı gerçekleştireceği niyetini 
açığa vurmuyor mu?
Hele bu niyetini açığa vurmuşken, Türkiye’nin kendini savunmaktan öte artık gerçek bir tehdit haline 
gelmiş olan ABD’ye karşı kendini savunması kaçınılmaz bir tedbir haline gelmiş olmaz mı?
Türkiye, etrafında her biri Türkiye’yi her an tehdit edebilecek şekilde konuşlanmış bir sürü silah 
sistemlerinin menzilinde adeta kuşatılmış bir vaziyetteyken kendi savunma sistemlerini edinmesi hakkı 
tartışılamaz. Türkiye’yi bu kararından caydırmaya çalışmak, peşinen Türkiye’yi bu kendisine yöneltilmiş 
namluların tehdidine teslim olmak anlamına geliyor.
Tabi olayın bir de (CAATSA) boyutu var. Yani ABD Kongresi’nin Ağustos 2017’de çıkardığı ABD’nin 
Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının 
CAATSA’nın 231’inci maddesini ihlal etmiş olacağı ve yaptırımların bundan dolayı gündeme gelmesi 
gerektiği belirtiliyor. Bu madde, ABD’nin hasmı sayılan Rusya’nın istihbarat veya savunma sektörleri ile 
alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
Türkiye’nin ABD müttefikliğine ödemek zorunda bırakıldığı bedelin boyutlarını fark edebiliyor musunuz?
ABD İran’ı hasmı görüyor ona karşı uyguladığı yaptırımlar kapsamında onunla herhangi bir alışverişi 
kendisine karşı görüyor. ABD, Rusya’yı kendisine karşı hasım görüyor, onunla S-400 alışverişini san-
ayisine yapılmış bir katkı olarak yatırım kapsamına almaya çalışıyor ve bu yaptırımlarının faturasını da 
yine Türkiye’ye çıkarmış oluyor.
ABD’nin yaptırımlarının maliyeti Türkiye’ye çıkıyor ve NATO’dan müttefiki olan ABD bu maliyetleri 
karşılama konusunda en ufak bir katkısı olmuyor. Türkiye kendi tedbirini aldığında da ABD buna karşı 
çıkıyor. Tablonun biraz daha geniş açılı görüntüsü bu. Daha geniş ufukta başka neler görürüz acaba?

Yasin AKTAY

ABD kendi saldırmayacaksa, Türkiye’nin kendini savunmasına niye karşı çıkıyor?
إذا لم تكن أمريكا هي من سيهاجم فلماذا تعترض على دفاع تركيا عن نفسها؟

ياسين أكطاي

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar



الكثــري مــن األشــخاص يــرددون اجلملــة التاليــة: )املؤمنــون أخــوة(، لكــن عندمــا حيــن الوقــت للتفكــري بعمــق فيمــا تعنيــه هــذه 
الكلمــة، وعنــد حماولــة تطبيقهــا يصابــون ابلفتــور واإلخفــاق والغفلــة.

معــىن أن يكــون املؤمنــون إخــوة قــد يصــل عنــد الضــرورة إىل أن يــرث بعضهــم بعضــاً حــى لــو مل يكونــوا أقــرابء، وهلــذا فقــد 
مت تطبيــق هــذا املبــدأ مــن قبــل الرســول )صلــى هللا عليــه( ألن ظــروف الســنوات األوىل مــن اهلجــرة قــد فرضــت وتطلبــت 

حــدوث مثــل ذلــك.
حنن نعطي إخواننا يف الدين املســاكن والفقراء العيدية وصدقة الفطر يف عيد رمضان ونعطيهم اللحم من حلوم األضاحي 
يف عيــد األضحــى؛ نعطــي هــذه الصدقــات يف أايم العيــد حــى يتمكــن كل شــخص مــن تلبيــة احتياجاتــه الضروريــة يف هــذه 

األايم، وكــي يتمكــن مــن إعمــار مائدتــه، ومــن أجــل مشــاركة فرحــة العيــد علــى مســتوى األمــة أمجــع.
كمــا أن عبــادات مثــل الصيــام وصــاة الرتاويــح النافلــة ال ينبغــي أن تقتصــر علــى شــهر رمضــان، بــل جيــب أن تســتمر بعــده، 
فــإن جهــود مســاعدة إخواننــا املؤمنــن وحــى غــري املســلمن مــن أهــل الذمــة وأتمــن احتياجاهتــم األساســية جيــب أيضــاً أال 
تقتصــر علــى أايم العيــد وحســب، بــل جيــب أن تســتمر طــوال أايم العــام، عندمــا يكــون هــذا اجلهــد ضــرورايً، أي عندمــا 
تكــون هنــاك حاجــة للمســاعدة والتصــدق، فــإن هــذا يكــون فــرض كفايــة، إذا كان هنــاك مؤمنــون يبيتــون جيــاع يف حــن أن 

آخريــن يبيتــون يف شــبع وختمــة فإهنــم سيحاســبون وُيســألون يف يــوم مــا.
لــدي اقــرتاح ميكــن أن يكــون حــا جيــداً مــن أجــل اإليفــاء بفــرض الكفايــة هــذا والنجــاة واخلــاص مــن هــذه املســؤولية، )طبعــاً 
كنــت قــد قدمــت مثــل هــذا االقــرتاح مــن قبــل لكنــين أصــر عليــه جمــدداً(، وهــو أن يقــوم كل شــخص بعــد أتمــن حاجاتــه 
االساســية والضروريــة أبن خيتــار عائلــة مؤمنــة مــن ذوي احلاجــة والعــوز ويعترهــا )عائلــة شــقيقة(، ويقــوم بتأمــن احتياجاهتــا 
األساســية مبــا فــاض عــن حاجاتــه األساســية مــن مالــه وطعامــه وأماكــه، لــو مت تطبيــق هــذا االقــرتاح واملبــدأ -غــري الصعــب 
على اإلطاق- يف بلدان ويف العامل اإلســامي فإن النتيجة الي ســتتحقق حتماً هي: حتقق مبدأ األخوة احلقيقية، وانتشــار 

احلــب والتضامــن والتكافــل واألمــن واخنفــاض معــدل اجلرميــة.
وإذا ظهــر هنــاك مــن يقــول )حنــن ندفــع الــزكاة، وليــس علينــا واجــب غريهــا، فمــاذا حتملوننــا مســؤوليات أخــرى؟ مــن أيــن 
أتيتــم هبــذا؟(، فإنــين أجيــب علــى هــؤالء مــن كتــاب تفســري القرطــيب يف اآلايت 177 و 220 مــن ســورة البقــرة، وانظــروا 

إىل تفســريها.
إذ يتســاءلون )يســألونك مــاذا ينفقــون؟(، فيــأيت اجلــواب أنــه ممــا فــاض عــن حاجتكــم، وإذا كان بعــض العلمــاء يقولــون إن 
هــذه اآليــة قــد ألغيــت )نســخت( عندمــا جــاءت آايت الــزكاة وبــدأ فــرض الــزكاة ابلتطبيــق، فــإن اآليــة القائلــة )ويف أمواهلــم 
حــق معلــوم للســائل واحملــروم( تدلــل علــى وجــوب اإلنفــاق مــن أجــل أتمــن احتياجــات احملتاجــن والفقــراء الذيــن ال تكفــي 

الــزكاة لتغطيــة حاجاهتــم.
يقــول القرطــيب: إن اآليــة الكرميــة )ويطعمــون الطعــام علــى حبــه مســكيناً ويتيمــاً وأســرياً( إمنــا تــدل علــى اإلنفــاق خــارج نطــاق 
الــزكاة، أي الصدقــة، فرغــم حبهــم للمــال وتعلقهــم بــه إال أهنــم ينفقونــه مــن أجــل مرضــاة هللا، لقــد اتفــق العلمــاء علــى أنــه 
إذا مل تكــف أمــوال الــزكاة املدفوعــة لتغطيــة احتياجــات املســلمن فــإن دفــع أمــوال إضافيــة لتغطيــة تلــك احلاجــات يصبــح 
فرضــاً، وحســب اإلمــام مالــك فــإن دفــع الفديــة مــن أجــل إنقــاذ وحتريــر األســرى يعــد فرضــاً حــى لــو تطلــب ذلــك دفــع كل 

املخــزون املــايل للمســلمن.
ويشــري حديــث شــريف مبــا معنــاه إىل أن االمتحــان ابلفقــر قــد يقــود اإلنســان إىل حــدود الكفــر، كيــف جيــوز لنــا حفــظ، 
وتكديــس وختزيــن األمــوال الفائضــة عــن حاجتنــا يف حــن أن هنــاك إخــوة لنــا يف الديــن هــم أبمــس احلاجــة هلــذه االمــوال. 
كيــف ميكــن أن يكــون ذلــك جائــزا؟! مــن انحيــة أخــرى، فإنــه إذا مل يقــم عــدد كاف مــن النــاس أبداء هــذا الواجــب، فــإن 

قيــام بعضهــم بــه ســيؤدي إلفقارهــم، وليــس هــذا املــراد.
إذاً ما هو احلل؟

احلــل هــو تطبيــق مبــدأ )العائلــة الشــقيقة(، فعندمــا يقــوم صاحــب كل إمكانيــة برعايــة عائلــة مــن ذوي احلاجــة والعــوز 
فــإن احلمــل ســتتم مشــاطرته واقتســامه إىل حــد كبــري وهــو مــا يســهل محلــه، وهــو مــا حيقــق املقصــد املــراد، حبيــث يقــوم كل 
شــخص برعايــة عائلــة قريبــة منــه أو يعرفهــا عــر أحــد املعــارف، مث تقــوم العائلــة الــي مت أتمــن احتياجاهتــا ورعايتهــا بتوجيــه 
أي مســاعدات إضافيــة إىل عائلــة حمتاجــة أخــرى وال تقبــل هبــذا العــرض مــن املســاعدة بعــد االكتفــاء، وهكــذا تظهــر نعمــة 

األخــوة والرمحــة احلقيقيــة يف اجملتمــع أبســره.

Birçok insan “müminler kardeştir” cümlesini kuruyor da bu sözün ne manaya geldiği 
üzerinde yeterince düşünüp gereğini yerine getirmeye sıra gelince gaflete düşüyor.
Müminlerin kardeş olması, gerektiğinde akraba olmadıkları halde birbirine varis olmaya 
kadar varabiliyor; nitekim hicretin ilk yıllarında durum bunu gerekli kıldığı için Peygam-
berimiz (s.a.) tarafından uygulanmıştı.
Yoksul din kardeşlerimize Ramazan bayramında bayram günü fitre, kurban bayramında 
da kurban eti veriyoruz; veriyoruz ki, bayram günü herkes zorunlu ihtiyacını gidersin, 
herkesin sofrası donansın, bayram sevinci ümmet ölçeğinde paylaşılsın.
Oruç ve teravih gibi nafile/sünnet ibadetler nasıl yalnızca Ramazana mahsus olmamalı, 
yılın bütün günlerinde devam etmeli ise, mümin kardeşlerimizin, hatta vatandaşlarımız 
(ehl-i zimmet) olan gayr-i müslümlerin de temel ihtiyaçlarının giderilmesi yalnız bayram 
günlerine mahsus olmamalı, yılın bütününde devam etmelidir; bu gerekli olduğunda; yani 
buna ihtiyaç bulunduğunda farz-ı kifayedir, toklar var iken aç yatan müminler günü geld-
iğinde sorguya çekileceklerdir.
Bu farz-ı kifayenin yerine gelmesi ve ümmetin sorumluluktan kurtulması için bir çare 
teklif ediyorum (bunu daha önce de yapmıştım, ısrar ediyorum): Temel ihtiyaçlarını te-
min ettikten sonra artan, fazla olan malı, parası, ihtiyaç maddesi olan her mümin aile, 
ihtiyacı olan bir aileyi “kardeş aile” olarak seçecek, bu ailenin, geliri ile karşılayamadığı 
temel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Hiç de zor olmayan bu uygulama ülkemizde ve İslam 
dünyasında hayata geçse hasıl olacak sonuç gerçek manada kardeşliğin tahakkuku, sevgi, 
dayanışma, güvenlik, suçların azalması… olacaktır.
“Zekatı veriyoruz, bundan başka yükümlülüğümüz yok, sorumlu olmayı da nereden 
çıkardınız?” diyenler olursa cevabımı Kurtubî’nin tefsirinden vereyim (Bakara suresinin 
177 ve 220. Âyetlerini tefsirine bakınız):
Allah Teâlâ 220. âyette “Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar, ‘ihtiyacınızdan artanı” 
diye cevap ver” buyuruyor. Bazı alimler “zekat âyetleri gelince ve zekat uygulaması 
başlayınca bu âyet yürürlükten kaldırıldı” diyorlarsa da, ihtiyaç devam ettiği ve zekat ile 
karşılanamadığı sürece bu âyetin ve “Malınızda zekattan başka da hak vardır” mealindeki 
hadisin hükmü yürürlükte oluyor.
Kurtubî şöyle diyor: “Malını sevdiği ve ona bağlılığı bulunduğu halde onu, Allah rızası 
için verene” mealindeki âyetler (Bakara:220, İnsan: 8) zekat dışındaki infaka delalet eder. 
Alimler şu hükümde ittifak etmişlerdir: Zekat verildiği halde Müslümanların ihtiyaçları 
karşılanamaz hale gelirse bu ihtiyacı karşılayacak ölçüde malın verilmesi farz olur. İmam 
Malik’e göre, Müslüman esirlerin fidyesini ödeyerek onları kurtarmak, Müslümanların 
bütün mal varlıklarını alıp götürse bile bunu yapmak farzdır.
Bir hadis mealine göre “yoksullukla imtihan insanı küfrün sınırına kadar getirir”. Din 
kardeşlerimizi bu ölçüde sıkıntıya düşüren ihtiyaçları var iken ihtiyaç fazlası malın 
saklanması/biriktirilmesi nasıl caiz olur!? Öte yandan yeterince insan bu vazifeyi yerine 
getirmezse bir kısmının yapması maksadı hasıl etmediği gibi onları da yoksul hale getirir.
Peki çare nedir?
Çare “kardeş aile” uygulamasıdır. Her imkan sahibi, bir ihtiyaç sahibi aileyi himayesine 
aldığında yük geniş ölçüde paylaşılacağı için taşınması kolaylaşır ve maksat da hasıl 
olur. Herkes yakınında bulunan veya yakından tanıdığı aileyi himaye der, ihtiyacı karşıla-
nan aile ikinci bir teklifi kabul etmez ve başkasına yönlendirir; böylece bütün toplumda 
gerçek manada kardeşliğin nimet ve rahmeti tecelli eder.
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